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I.

Efter att genom dagar och nätter utan uppehåll hafva

tillryggalagt vägsträckan från Barcelona till Budapest, steg

jag ur vaggonen för att omedelbart bestiga det tåg, som

öfver Belgrad och Sofia skulle föra mig till Konstantinopel.

Det var den 11 juni 1903. Knappast hade jag satt min

fot på perrongen, förr än mitt öra uppfångade ropen från

en hel armé af tidningspojkar, som utbjödo ännu fuktiga

extrablad

:

"Revolution i Belgrad. Kungen och Draga mördade.

18 personer nedskjutna. Köp extrablad!"

Det var med viss svårighet jag lyckades äntra Belgrad-

tåget. En brokig mängd skrikande och hojtande korrespon-

denter hade nämligen redan tagit upp de flesta platserna.

En del af de större tidningarnas representanter hade med-

fört egna telegrafattiraljer, som upptogo en hel extra vagn.

Tåget satte sig igång. Öfver den ändlöst ledsamma

ungerska slätten gick färden. 1 restaurantvaggonen rådde

vid frukosten ett bedöfvande lif. Korrespondenterna, af

hvilka de fleste buro mjuka jakthattar med fjädrar, skreko

och väsnades, och uppassarne hade ett förtvifladt göra att,

balanserande med sina brickor, bana sig väg mellan grup-

perna af sittande och stående. Ett rykte hade utbredt sig,

att Belgrad vore förklaradt i belägringstillstånd, och att

ingen ägde tillåtelse att passera. Skulle vi alltså icke komma

fram? Vi skulle i så fall blifva kvarhållna i Semlin, den



sista stationen på ungerskt område, belägen vid floden Save,

på hvars motsatta strand Belgrad reser sina murar.

Min bordskamrat, en medarbetare i Magyar Hilap,

sade:

— Så mycket bättre; då kunde jag bli den förste i

Belgrad.

— Hur så?

— Jag är hemma från Semlin och kan genast skaffa

en pålitlig man och en ekstock. Vi komma fram i kväll,

och i nattmörkret kunde vi nog lyckas obemärkt smyga

oss in i staden. Har ni lust att följa med?

Naturligtvis mottog jag anbudet med tacksamhet. I

själfva verket hoppades jag lifligt på ett trafikhinder, ty

endast någon vis major kunde berättiga mig att afbryta

min resa.

Tåget stannade vid en station för att invänta den

mötande expressen. Och den brusade in och stannade.

I ett nu var jag ensam i vaggonen. Alla korresponden-

terna hade rusat ut för att genom det andra tågets fönster

och vagnsdörrar af de mötande resandena inhemta nyheter

och skyndade därefter in på telegrafstationen.

För mig var det icke utan missräkning att erfara, att

vägen verkligen var klar. Det var redan mörkt, då järn-

vägsbron öfver Save skakade och skramlade under våra

hjul. Som ett diadem på ett svart sammetshyende låg Bel-

grad i eldskrud på sina kullar. Staden var illuminerad!

Tåget körde in på perrongen, och vi stego ur. Ett

led af officerare i ljusa kappor, högresta, smärta karlar,

hvilkas under kappan dolda epåletter gåfvo axlarne en be-

tydlig bredd och rätlinighet, spärrade vägen, bolmande på



cigaretter. De voro synbarligen i strålande humör. Med

förbindligt småleende begärde de att få se våra pass, men

då vi förde handen till fickan för att taga fram dem, ro-

pade de till oss "passez" utan att granska dem.

Vi gingo in på en restaurant i närheten. Där rådde

ett sprittande lif, glädjen stod högt i tak. Man kunde trott

sig hafva råkat in i en pågående karneval och när som

hälst väntat att få en näfve konfetti i ansiktet. Men ett

och annat visade, att det var en militärfest som firades, ty

officerarne gingo omkring synbarligen medvetna om att

vara dagens hjältar. Det fanns ingen af dem, som icke

var omringad af någon ifrigt lyssnande, beundrande grupp,

och den själfmedvetenhet, hvarmed de vredo sina mustascher

eller tvinnade det långa pipskägget var älskvärdt naiv.

På återvägen till stationen gick jag förbi ett hus, ur

hvars öppnade fönster strömmade en flod af ljus. De lif-

liga takterna af en wienervals, spelad med klämm af en

orkester, trängde ned till gatan. Man dansade . . .

Då jag följande morgonen såg ut genom rutan, var

den första syn, som mötte min blick några bönder i hvit,

bulgarisk dräkt och lamskinnsmössa, körande ett par buff-

lar. Slätten var icke längre enformig, utan omgifven af

hagar och blå berg, som snart skulle tätna till Rhodopes dystra

bergskedja. Så åter en slätmark, öfver hvars gröna yta

höjde sig en ensam isolerad jätteklippa med Philippopolis

murar. Ännu en natt jag skulle se Stambuls minareter!



II.

Den första natten.

Ett tomt hus i en förvuxen trädgård.

Det blåser därute. En gren af fikonträdet utanför

fönstret slår emot rutan. Då och då knäpper det i väg-

garne. Det låter som om någon ginge i rummet ofvanför,

och med ens erinrar jag mig, att jag icke äger någon re-

volver.

Mörkret har kommit så plötsligt och intensivt som alltid

i södern. Mörkret kom.mer så hastigt som kastades en

säck öfver ens hufvud, och stjärnorna springa fram, icke en

och en, men tusen.

Jag kastar mig af och an i bädden, frysande trots

sommarhettan. Som en aflägsen kör stiger bruset från

gatan, dämpadt genom trädgårdsplatanernas draperier och

akasiernas tunna flor. Den siste glace-försäljarens utrop

har redan tystnat. Bullret af vagnar, som skaka mot den

knaggliga stenläggningen, höres allt mera sällan, endast hof-

slagen af någon ensam ryttares häst, då och då öfver-

röstadt af nattvaktens stötar med sin staf.

Då höres plötsligt skallet af en hund med djup bas.

Genast falla hundra andra stämmor in; alla Péras hundar

börja skälla, och svagt stiger nedifrån Galata andra hun-

dars skall, smältande tillsammans i en enda symfoni. Och

öfver bruset höjer sig gång på gång en klagande, hjärt-

slitande sopran; det är någon i frambenet biten hyndas



jämmer, utdragen, oändligt smärtfylld, stigande och därpå

sakta bortdöende.

Djupt under mitt fönster ligger Bosporen mörk. In-

gen blek halfmåne speglar sig i natt i dess vatten, ty jätte-

stor och röd som nyskurad koppar stiger den upp bakom

Asiens berg och betraktar sultanens tvenne riken, det euro-

peiska och det asiatiska, som båda slumra utsträckta bred-

vid hvarandra som tvenne älskande med Bosporen emellan

sig som ett draget svärd.

När jag om morgonen efter den tunga sömn, som

sex dygns oafbruten resa kan bringa, åter vaknar, ser jag

mig förvånad omkring. Solen lyser in i det nakna rum-

met; jag vet ej hvar jag befinner mig. Men i mitt omorg-

nade medvetande vaknar en glad förnimmelse; det före-

sväfvar mig, att jag åter efter så många år befinner mig

hemma, och att jag nu efter den långa vandringstiden vak-

nat på någon landtlig gästgifvaregård. Då öppnas dörren

sakta, och in träder en högrest montenegrin i guldstickad

dräkt och med en turkisk orden på bröstet. På en bricka

bjuder han mig sitt morgonkaffe, och med ens förstår jag,

att just nu är jag längre borta än någonsin.



III.

En bro byggd på pontoner, en bro som gungar då

det blåser, så att du känner dig obehaglig till mods, och

där du för hvartannat steg snubblar öfver en halfsofvande

spetälsk tiggares ben eller trampar en trumpen hund på

svansen, sådan är Galatabron. Men hvar spändes en skö-

nare?

Om du står midt på bron och vänder dig mot öster

har du framför dig Bosporen, som i bukter, dem du icke

kan öfverskåda, mellan grönskande höjder, ända nedifrån

vattnet mellan de mörka trädgårdarne besatta med små

byar, palatser och moskéer, trefvar sig upp mot Svarta

hafvet. Därborta ligger Skutari med sina brokigt färgade

hus under det mäktiga Bulgurlu.

Till venster fram för dig sträcker sig Konstantinopel

utefter vattnet så långt du kan se. Genom fartygens

master kan du skymta Tophanes arsenaler, mot hvilkas

kajmur svallvågorna just nu stänka från en gällt hvisslande

ångare. Längre bort blänka Dohmabagtshes och Tschira-

ghan-palatsens hvita marmorfasader och högt öfver minareter

och guirlander af cypresser Tyska ambassadens hus.

Till höger nära dig skjuter Seraljens udde fram och

sänker sig i terasser ned mot vattnet. Öfver murarnes

linjer ser du grupper af mörka träd. Skrofvet af en nyss

till hälften sjunken ångare sticker upp ur det långgrunda

vattnet, och öfver kretsar ett moln af hvita måsar. Ång-



båtar komma och gå, hvisslorna skära genom luften, från

verkstäderna nära Galata höras hammare slå mot staden och

kaikroddarne, som med sina långa och smala små farkoster

stimma af och an därnere som myror i en stack, ropa hoj-

tande ur djupet.

Nära Seraljen och närmare dig reser sig Sofiakyrkans

hvit- och rödrandiga kupol omgifven af spetsiga minareter

och till höger om den Ahmeds moské med sina sex mina-

reter. Vänder du dig nu ett hälft slag, så att du kommer att

se i riktning af bron själf får du framför dig hela Stambul

och vänder ryggen åt Galata och det däröfver liggande

Péra. Du ser då framför dig i förgrunden ett litet torg,

det lifligaste i hela Konstantinopel. Och mellan bropen-

ningupptagarnes hvita rockar, ser du där en lång rad små

sadlade hästar, ställda till uthyrning, och ett myller af droskor.

Öfver husen, som i fonden stänga din blick, reser sig Va-

lidé-moskén. Och längre bort åt höger, högt öfver Stam-

bul och Gyllne Hornets vatten ser du en skog af minareter,

Solimans, Muhammeds och Seliems moskéer och så de många

andras, hvilkas namn du aldrig har hört. Långt borta drunk-

nar Stambuls tusen glada färger i dunklet af Eyubs cypres-

ser, under hvilkas sus döda sultaner drömma.

Bakom dig reser sig Galata med höga hus och högt

däröfver aftecknar sig Péras oregelbundna profil, öfver hvil-

ket reser sig mäktigt och starkt sedan tusen år det gula

brandtornet. Nedanför stranden ligga förtöjda i långa led

segelfartyg med skulpterade stäfvar, målade i alla regn-

bågens färger. Också på denna sidan kila kaikerna härs

och tvärs öfver vattnet; roddarnes röda fezer och hvita skjor-

tor lysa långt mot det Gyllene Hornets underbara blånad.
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Alla dessa konturer afteckna sig mot den tunna luften

så tydligt och klart, att du frågar dig själf, om din syn på

resan undergått en märkbar ökning i skärpa.

Men medan du står där, sjunken i drömmar öfver allt

detta underbara, som på dig, vesterländingen, verkar med

en sagas makt, brusar tätt förbi dig det lefvande lifvet

själft.

De flesta, som gå dig förbi, äro turkar, hvilka du, om
de icke bure fez, skulle kunna taga för européer. Men på

närmare håll märker du skillnaden; de hafva mörka, bredare

ögonbryn och rundare drag än vesterländingen, uttrycket är

stundom godmodigt, oftast melankoliskt. Men akta dig att

tro att alla som bära fez äro turkar; fezen, som ursprung-

ligen infördes från Grekland af praktiska skäl, ty den anses

ogenomtränglig för sabelhugg, bäres nämligen af alla otto-

manska undersåtar, och af dem du ser på Galatabron äro

en stor del armenier (hvilka stundom för européen äro svåra

att skilja från en turk, men som af turken själf instinktivt

men med osviklig säkerhet vädras på långt håll,) judar eller

"rajahs", det vill säga européer, som naturaliserats, de flesta

af desse äro greker eller fransktalande levantiner. Maske-

rade damer gå förbi — du tycker nämligen först att de

bära domino med mask för ansiktet, men då du kommer

dem närmare ser du att de bära en tyvärr tämligen oge-

nomtränglig svart slöja för ansiktet och manteln, som går

ända upp till pannan sammanhålles om lifvet med ett af

sidenets fall doldt skärp, saknar vanliga ärmar. Den tur-

kiska kvinnan går med större grace än den europeiska; hon

har icke spanjorskans medvetna grandezza i sin hållning, ej

heller fransyskans spänstighet, men hennes gång är mjukare
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och hennes sätt att med den hvithandskade handen uppbära

klädningen lämnar europeiskans efter sig i omedveten grace.

En turkisk kvinna går aldrig ensam, oftast äro de två i säll-

skap eller också åtföljas de af storväxta obeslöjade svarta

slafvinnor, som bära tatueringslinjer i ansiktet. De flestas

sidenmantel (feredshé) är svart, men en och annan är brun

eller rosa, stundom hvit med guldränder.

Några hamaler gå förbi, bärande på den nästan våg-

rätt framåtböjda ryggen en väldig packlår hvilande på en

öfver korsryggen fastbunden läderputa eller uppbära de två

och två på en öfver axlarna lagd stång ett i rep dinglande

fastage. De äro klädda i lustiga vida byxor, som kring

midjan sammanbindas med en röd gördel och som smalna

pipformigt nedåt fötterna. Kring fezen bära de en gul näs-

duk bunden och kring halsen hänger som oftast en silfver-

kedja.

En gammal turk med smal, böjd näsa och långt hvitt

skägg går förbi. Han är klädd i en till fötterna släpande

blå kaftan, inuti trots sommarvärmen fodrad med räfskinn;

i handen bär han en käpp med handtag i form af en bila.

Kring fezen har han virat en grön turban, och hans gula

tofflor släpa mot brons träbeläggning.

Nu smattra hästhofvar bredvid oss, och du drager dig

närmare barriären. Det är en albanesisk ryttare i blå dräkt.

Han bär en hvit, veckad kjol och skor med långa uppåt-

böjda spetsar, som ytterst prydas med stora tofsar. 1 gör-

deln lysa silfverbeslagna pistoler. Hans hufvud under fezen

är rakadt med undantag af en fotslång lock, som ringlar

sig ned åt ryggen; den är afsedd till handtag för den fiende,

i hvars våld han möjligen kan komma att falla, för att denne
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icke må besudla ansiktet med sina händer, då han en gång

lyfter det afhuggna hufvudet i luften.

Tramp, tramp, tramp. Se upp och tryck dig till bar-

riären. En hop af barfota folk kommer springande skri-

kande och slående omkring sig med stafvar; som lössläppta

djäflar rusa de förbi. Några af dem bära på stänger en

liten brandspruta som gjord för dockor. Det är den fri-

villiga brandkåren, gisslet, brandskattarnes fruktade hord.

Åter har människofloden, som förskräckt ett ögonblick

afstannat, böljat tillsamman. En täckvagn åtföljd af militär-

eskort rullar förbi mot Galatasidan; det är en minister på

väg till föredragning i Yildiz-kiosken. En man med en stor

spjälbur full med kacklande höns på sitt hufvud går förbi

och öfver broläggningen skakar en af tvenne svarta, half-

vuxna bufflar med utdragna trynen och svarta horn dragen

vagn med ofantliga hjul. "Hakk! Hakk!" ropar i ditt öra

en hundraårig dervisch med en enda stor gul tand, långt

mossliknande skägg och röda ögon under en trasig turban,

medan han under din näsa sticker en mussla för att håfva

in din skärf. En man med ett positiv på ryggen går förbi

och en annan följer efter och vefvar. En skara stojande

trasungar rusa barfota öfver bron och en officer, insvept i

en kort blå kappa utan ärmar, gör honnör för en landa, i

hvilken sitter bakåtlutad en korpulent herre med hvitt hel-

skägg.

En ångbåt nedanför dig ger afgångssignal, och försenade

passagerare rusa förbi dig ned utför en trappa för att före

kvällen hinna hem till Terapia eller kanske till de vackra

Prinsöarne, som på andra sidan Stambul simma med för-

stenade segel i Marmarasjön.
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Och medan du står där hälft yr och hälft betagen,

sjunker solen allt mera och gjuter i Gyllene Hornet sitt röda

vin. Kupolerna glimma, och Seraljens rutor lysa som ädel-

stenar. Skymningen kommer, Stambuls skymning, hvars sista

strimma hyllas från minareterna. Och då natten faller, mörk

och öfverväldigande, skall Stambul ligga som en död, och

Galatabron, som ännu binder Omars värld vid västerlandet,

dragés upp för att släppa fartygen fram. Då skall Seraljen

sofva, söfd till sömn af sykomorerna, och ugglorna, som

stigit ur den gamla stadsmurens skumma gömslen, sväfva

ljudlöst öfver taken. Då är Stambul åter sig själft, där det

drömmer gamla drömmar, medan ångorna stiga ur de tusen

trädgårdstäpporna, och ur slutna fönsterluckors sprickor tränga

tonerna från underliga strängaspel. Ty natten är barmhärtig

och döljer alla spår, som västerlandets breda fötter under

dagen tryckt på dess mark.
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IV.

I dag har jag återsett min vän Rachid Bey. Någon

gång för länge sedan har jag läst i en bok, att om man

förlorar spåren af en vän och också jagar honom hela jor-

den rundt, finnes det endast två punkter, där man kan hop-

pas återfinna honom, nämligen vid Londons dockor eller på

Galatabron. Det måste ha varit en dålig bok, ty jag åter-

fann min vän Rachid icke på Galatabron men på Péragatan.

Herre gud, hvad åren gå! Det är nu fem år sedan vi

först sågo hvarandra. Det var i en stor hamnstad, jag satt

och skref, då han steg in i rummet, korrekt, flegmatisk med

fez på hufvudet och hederslegionens band i knapphålet. Han

förde högra handen mot marken, därpå mot sitt bröst och

så mot pannan.

Rachid Bey är mörk som en arab; han har stora,

sorgsna ögon och högt bågade ögonbryn. Hans leende är

blidt, jag har sällan hört honom skratta.

Huru ofta gingo vi icke om aftnarne längs kajen under

palmallén i den stora staden; båda främlingar i metropolen,

slöto vi oss till hvarandra.

Rachids hus ligger vid Bosporen och så nära vattnet,

att öfvervåningen skjuter ut öfver detsamma. Utanför går

strömmen så strid, att stora ångare stundom förlora kursen

och torna mot land. Båda husen på ömse sidor om hans

ha blifvit ramponerade af ångare, men ehuru Rachid dag

och natt löper risken att se stäfven af en jättesteamer obju-
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den stiga in i hans matsal, lefver han obekymrad, ty han

vet, att intet sker, som icke på förhand varit oåterkalleligen

bestämdt.

På gölfvet Hgga klargula, glänsande mattor af strå och

och i hörnet mot sjön står en låg divan. Rachid har kru-

pit upp, dragit benen under sig och leker nu med ett rad-

band med stora kulor af bernsten.

Så öppnas dörren, och in komma trenne tjänare i gås-

marsch; öfver axeln bära de kastade guldbroderade blåa

sammetsdok, som nästan släpa mot marken. Den förste bär

en kruka med en kristallskål, fylld med något sylttyg. På

hvardera sidan af skålen står en konstrik silfverbägare, den

ena är fylld med skedar, den andra tom. Man doppar en

sked i sylten, och då man tömt den, sticker man den i den

tomma bägaren. Den andre bär kaffe i en silfverkanna, som

hängande i trenne kedjor liknar de katolske korgossarnes

rökelsekar, och den tredje kaffekoppar, stora som valnötter

och uppburna af äggkoppsliknande fotställ af silfverfiligran.

Utanför fönstret glittrar det och skvalpar. Helt nära

fönstret tumla några delfiner i hvarandras kölvatten. En

grönmålad farkost lägger upp i vinden några båtlängder från

oss och går öfver stag. Matroserna ha röda gördlar och

blåa, broderade benkläder af underlig form. En pråm fylld

af meloner ror förbi; ofvanpå frukterna sitter en man och

ropar ut priserna mot fönstren.

Då rasslar det med ens i ett hörn af rummet, och jag

vänder mig om.. En af tjänarne, en äldre man med grå-

sprängdt skägg, som förut hela tiden stått orörlig i bak-

grunden med händerna lagda öfver bröstet, har nu på en

vink af sin herre vridit upp en grammofon, och öfverrö-
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stande vattnets melodiska skvalp och rösterna utanför tonar

genom rummet ett smattrande stycke Wagner. Tror du då

verkligen, käre Rachid, att alla otrogna franker föredraga

teatermusik?
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V.

Knappt ett bösshåll från vår trädgård ligger de dan-

sande dervischernas trädgård. För en mansålder sedan låg

det omgifvet af en park och kunde se ut öfver staden nedan-

för sina fötter. Men staden låg icke orörlig. Som en stor

polyp sträckte den långsamt men oemotståndligt ut sina ar-

mar åt alla håll och snart omfattade den alla höjderna kring

Péra. Hus vid hus växte upp allt tätare kring de dansandes

"tekke", och klosterbröderna kunna nu från taket knappast

mera se en strimma af Bosporen. Utanför deras port har

själfva den stora Péragatan dragits fram, frankernas egen

gata, där allt västerlandets kram skyltar bakom stora glas-

rutor, och med djäfvulsk konst hafva européerna knappt ett

stenkast från deras tempel rätt igenom berget ända ned till

Galata borrat ett stort hål, däri nutidens människor, glömska

af all värdighet, instufvade i stora vagnar låta frakta sig upp

och ned liksom tegel, hvilket hissas upp till muraren på sin

ställning. Men fastän Péra sålunda blifvit en stadsdel, där

ingen rättänkande museiman med aktning för sig själf längre

kan bo, fortfara Mewlanas heliga dervischer att där dansa

mellan sina döda.

Från gatan observerar man föga af själfva klostret;

en flygel med stora gallerförsedda fönster och en port, sirad

med tänkespråk ur koranen. Ser man in genom gallret,

varsnar man ofantliga sarkofager, som stå på golfvet, höljda

af kläden och dukar med inskriptioner. Hvarje sarkofag är
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vid sin hufvudända försedd med en piedestal, som kommer

det hela att likna en miniatyrkyrka med torn; spiran utgö-

res af den dödes i lifstiden burna turban.

Den lilla gården liknar torget i en underlig, förkrympt

stad. I midten står en lind, den tätaste tusenårslind, som

någonsin kastat skugga, och på sidorna mellan små begraf-

ningsplatser, där monumenten tränga sig om hvarandra, luta

sig mot grannarne, eller, brustna i spillror, sticka fram mel-

lan blad och blom, stå små grafkor, liknande paviljonger.

I fonden är helgedomen af mörknadt trä och till höger en

vattenbrunn under ett tak, uppburet af pelare och omgifvet

med järngaller.

Hvarje fredagsförmiddag dansa dervischerna. Deras sal

är åttkantig, omgifven af gallerier i två våningar.

På en djurhud sitter i fonden öfversteprästen, scheiken,

och framför honom i en halfcirkel längs barriären dervi-

scherna. Alla bära höga, bruna toppformiga hufvudbonader

af kamelens hår och öfver axlarna olikfärgade kappor.

Nu börjar musiken tona uppifrån galleriet. En under-

lig, melankolisk sång i oändliga, utdragna modulationer,

ackompanjerade af flöjter och tamtam. Så resa sig dervi-

scherna med korslagda armar; i långsam, gravitetisk gång,

en efter en, göra de en djup bugning för scheiken, äfven

denne reser sig, och nu börjar en kretsgång med sällsamma

steg och högtidliga reverenser, som upprepas af hvar och

en ur raden, hvarje gång han beträder den plats, där nyss

scheiken tronade med korslagda ben. Plötsligt ger denne

med sin hand ett tecken, och alla bilda framför honom en

halfmåne. Från deras skuldror falla mantlarne, som upp-

samlas af tjänande bröder, och nu stå de i sin snöhvita
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tempeldräkt, en rikt veckad kjol, hvita benkläder, som öfver

de nakna fötterna sammanbindas vid vristen. En efter en

skrida de fram förbi sin scheik och kyssa hans hand, hvar-

vid denne böjer sig och kysser deras kind, så taga de några

steg åt sidan, lyfta långsamt armarne, sträcka dem vågrätt,

och snurrande hastigt rundt med sänkta hufvud, sväfva de

ut i en krets utefter det bonade golfvet. Som om en mot

marken lutad jätteblomma långsamt öppnade sina kronblad,

breda de hvita kjolarne ut sig åt alla sidor. Musiken ökar

sin takt; allt fortare snurra dervischerna med hufvudet sjun-

kande ned mot axeln ; den utsträckta högra armens hand är

öppnad uppåt; den vänstras mot jorden. Blekare och ble-

kare blifva kinderna, allt blåare läpparne, ur hvilka långsamt

en hvit fradga sipprar fram, men dansen går allt vildare,

allt mera besinningslöst.

Hvart fladdra nu deras tankar, dessa gubbars, mäns

och gossars? Sjunka de själfva allt mera yrselbedöfvade in

i Mohammeds sällhetsvärld, höra de redan dess palmer susa?

Eller domnar deras medvetande smärtfritt till sömn utan

drömmar; — sjunka de som droppar ned i det stora intets

vatten?

När de ändtligen sent omsider häjda sitt lopp, och

jätteblommorna till sist sakta sluta sig, sjunka de, en efter

en, kraftlösa, sansberöfvade, handlöst ned som en utbrunnen

glödhög, och medan de, liksom i blygsel att deras kraft

ändock icke var mer än mänsklig, kyssa marken, kasta tjä-

nare öfver deras drypande skuldror mantlarne; musiken dom-

nar och dör bort.

Och vi resa oss från våra platser och gå, hälft yra i

hufvudet, hälft undrande öfver oss själfva, smått förlägna
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öfver att vi för ett ögonblick verkligen låtit oss gripas af

mystiken och af ett hemskt och okändt element i den un-

derliga, i Europa bortglömda konst, som af de gamle gre-

kerna en gång räknades till de sköna.
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VI.

En öfvertäckt, labyrintisk stad med ett otal irrgångar,

ett konstrikt bo, utgräfdt af antidiluvianska mullvadar, där

den blåa halfdagern kastar ett mystiskt skönhetsskimmer

öfver sakta böljande människoströmmar och öfver köpmän-

nens framlagda skatter, sådan är Böjuk Tscharschi, Kon-

stantinopels gamla basar. Trånga, krokiga gator, där frukt-

handlarne och glaceförsäljarne ropa, där skoputsarne i långa

rader sitta utefter någon öde begrafningsplats med vittrade

murar, leda dit upp, där den ligger högt uppe på en af

Stambuls kullar, men du kan också färdas dit bekvämt i

vagn ehuru på en stor omväg, som emellertid tillåter dig

kasta en blick på Höga Portens gula byggnadskomplex.

Persiska ambassaden med dess griljerade öfvervåning och

Osmans af marmor byggda moské.

Det är lågt i taket därinne, luften är kvaf och mättad

med tobaksrök, dofter af ambra, rosenvatten, läder, mastix,

kaffe och sandelträ. Hvarje särskildt yrke eller handel har

där sin egen gata, alldeles som du ännu i den gamla stads-

delen utanför kan få se en hel gata, där bod vid bod sko-

makarne hamra, en annan, där täckstickarne rensa sin ull

med strängen af en jättebåge, som de hålla mellan knäna,

eller en tredje, där svarfvarne med en mindre båge vrida

träet m.ot ett järn.

För hvart annat steg antastad af judiska eller armeni-

ska dragomaner, som vilja påtvinga dig sitt sällskap och

afvisade följa likt hajar i ditt kölvatten, har du genom guld-
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smedernas gata, där ur hvarje af de små fönstren silfver-

pjäser lysa och fat rågade med persiska turkoser, mecka-

stenar och ametister locka dig att stanna, hunnit in på de

orientaliska kuriositeternas gata. Innan du vet ordet af har

den fezbärande ägaren till närmaste butik med eller mot din

vilja fått dig inom dörren. Det kostar intet att se dig om,

säger han, och frågar om du önskar kaffe eller te. Du väljer

det förra, och medan den lilla koppen nedsättes framför dig

på en halmstol utan rygg, utbreder han framför dig hvita

dukar, som Bokharas döttrar smyckat med härliga blomster-

broderier, mattor från Belutchistan, som tindra i dunkel glöd

liksom slocknande, halfförkolnade bränder, dukar med silkes-

broderier, som kanske nyligen af råa soldathänder slitits

från macedoniska kvinnors hår, och andra som sömmats i

ett anatoliskt harems enslighet och ännu bära en svag doft

af kistans rosenvatten. Och från de låga, månghörnade med

pärlemor inlagda borden på golfvet och de indiska bron-

serna med sina på stjärten resta glasögonormar, och från

Buddabilden, som grinar emot dig från väggen glider din

blick öfver skedar med äggformiga blad, hvilkas spets är

vänd mot det med flaxande dufvor prydda skaftet, narghiléer

af kristal! med röda slangar och munstycken af bernsten,

inlagda med guld, och silfverne gördelspännen, som fordom

burits af en albanesisk brud.

Men akta dig att tro ett ord af hvad köpmannen be-

dyrar dig. Han skall slå sig för bröstet, och än krypande,

än tagande på sig en min af sårad värdighet bedyra dig,

att allt hvad han har är äkta, att han själf är en fattig turk

och att om han säljer något till dig för det pris han upp-

gifvit, är det därför att han icke äger en para och att du
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synes honom sympatisk, och det är därför han vill se just

dina piaster. Ty, när allt kommer omkring, är han ingen

turk, utan en jude, och icke heller fattig, ty hans förmö-

genhet skulle tillåta honom att köpa själfva ryska ambassa-

dens palats; varorna, som han bjöd dig, voro kanske, om
icke alldeles falska, dock till största delen förbättrade och

gjorda "antikare" af handtverkaren i närmaste karavanseralj,

och ville han se dina piaster var det just därför att du syn-

tes honom ovanligt enfaldig. Ut därför medan ännu en

medjidijé skramlar i din ficka! Vi gå under i hvitt och rödt

målade hvalf, i hvars sidonischer bokförsäljarne slagit sig

ned. De bära hvita bindlar kring fezen och äro gamle.

Österlandets vise. Med korslagda ben sitta de uppe på sina

diskar och läsa mellan högar af böcker och pappersrullar,

lekande med handen i det hvita skägget. Vi stanna och

betrakta böckerna. En missnöjd blick under de hvita ögon-

brynen och tigande fortsätter den gamle att läsa. Som du

är en finkänslig natur, gripes du af blygsel att hafva stört

och fortsätter vidare.

1 bulgarernas gator säljas aflagda kläder. Den kallas för

Lopp-basaren. Där hänga i täta led under taket de gamla

plaggen. Mellan moderna västerländska sidenkjolar, som en

gång burits på en ambassadassemblé, lysa silfversömmade

albanesiska västar, montenegrinens guldbroderade långa röda

syrtut, bulgarens skjorta med breda sömmade bårder kring

hals och ärmar, och turkiska sidenrockar, broderade med

små blommor och kantade med guldspetsar.

Men i de gator, där västerlandets kram bjudes ut, är

folkströmmen lifligast. Det är där publiken är rent turkisk.

Beslöjade damer röra sig där flockvis sakta mellan de långa
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med europeiska tyger belastade borden. De nypa i styckena,

kritisera, pruta och köpa, lifligt intresserade, ty endast vä-

sterlandets varor locka henne, själfva hennes guldbroderade

lilla toffel bär stämpeln Paris, ehuru hon kanske själf såg

hur den sömmades därinne i basaren.

Midt inne i basaren ligger Besestän, den så kallade

gamla vapenbasaren. Voro de fleste butiksägandena utanför

judar, armenier, greker eller bulgarer, äro de härinne äkta

turkar, och som sådana ärliga och stolta. Härinne finnas

inga särskilda butiker. Längs väggarne i det ofantliga rum-

met, som genom sidoväggar uppdelats i gator och kvarter,

sitta uppkrupna med korslagda ben försäljarne, och framför

dem ligga i glaslådor eller hänga bakom dem på väggen

deras varor. Intet tillrop kommer dig här att vända på huf-

vudet. Tigande sitta de och betrakta dig likgiltigt och gör

du en fråga får du ett ordknappt svar, afgifvet i hälft öfver-

lägsen ton. Men låt inte störa dig af deras skenbara trum-

penhet! Betrakta i stället lugnt varornas brokiga bric-å-brac

och säg om du någonsin sett en mera frestande exposition.

Där hänga panterhudar, hemförda af pilgrimer från Mekka,

sadeltäcken, silfverbeslagna gevär, långa som lansar, bågar

från Sudan, svärd med fästen af gediget silfver besatta med

koraller, mässingspistoler med flintlås och raka kolfvar, hvars

mynning en gång i någon klyfta mellan Svarta bergen rik-

tats mot den resande, tamtam-trummor och pukor, hvars

mullrande fordom kommit smala bruna fötter att röra sig

till takt i ökensanden, guldinlagda, persiska hjälmar med

halsskydd af rörlig brynjeduk, dolkar med silfverfästen, som

en gång stuckit fram ur en albanesisk purpurgördel, och

ridpiskor, korta som kommandostafvar, hvilkas tjocka snärt
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någon grusisk furste låtit hvina öfver sin skimmels hals, där

finnas rosenkransar af bernsten eller jaspis, armband med

bjällror, ringar med grekiska kaméer, egyptiska skarabéer,

strutsägg, turkoser, rubiner och grekiska silfvermynt, funna

i jorden och bärande Alexanders eller Philip Macedonierns

drag.

Har du någonsin bevistat auktionen i något gammalt,

förnämt hus på landet? Minnes du då hur egendomligt det

syntes dig att se de gamla familjeporträtten nedlyftade från de

platser, där de i århundraden suttit, och nu stå uppradade

längs väggarne med siffror af krita dragna öfver dukarne?

Du såg det gamla linnet, som af kärleksfulla händer vårdats

i sitt skåp, utlagdt i buntar på borden, och du såg fruar

med smutsiga naglar och falska briljantringar trefva gran-

skande i högarne. Och då du hörde den dryge uppkom-

lingen, som med minen af att vara hemma hos sig slagit

sig ned i en förgylld rococofåtölj, kritisera den gamla familje-

servisen, greps du af beklämning. Konstantinopels basar är

också realisationen af ett gammalt förnämt sterbhus. Det

är Orientens skönhetsvärld, hvars sista kvarlåtenskap här går

under klubban, sedan västerlandet infört förfalskadt material,

förfuskat smaken och med sina maskiner undanträngt hand-

slöjden.

Tre timmar före solnedgången, det vill säga då den

turkiska klockan är nio, stänges Besestän. Då hafva redan

alla köpmännen plockat ned sina varor i lådorna, strukit

tofflorna af fötterna och stående på sina öfver estraden ut-

lagda mattor, vända mot öster lyft sina händer i bön och

därpå gäng på gång, stödjande sig på armarne, böjt sina

hufvud mot jorden. En stund därefter står Besestån tom
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och öde, och när så solen går ned, har också h'fvet i de

många labyrinterna därutanföre domnat af, alla dörrar stängts

och de elfva portarne bommats; i den stora underliga staden,

där hundra tusen människor under dagens lopp strömmat

genom de halfskumma gatorna, genljuda hvalfven endast af

väktarnes steg, där de med revolvrar i bältet och mässings-

lyktor i händerna gå sin nattliga rond genom de öde hallarne.
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VII.

Det blir en dag helt lifligt på Beskickningens eljes så

tysta gård. De stora gallergrindarne mot Péra-gatan stå

öppna, och i porten står den reslige montenegrinen med en

revolver, stor som en bössa, stucken in i den brokiga gör-

deln. Kavasserna, som annars i orientalisk sorglöshet bida

på divanen i sin loge, väntande att någon ringning från den

elektriska klockan skall kalla dem upp på kansliet, stå i ett

hörn af gården, uppsträckta i parad med gyllene sabel och

revolvergehäng, som korsa hvarandra öfver bröstet, och hålla

vid tygeln hvar sin gångare. Klockan bli två, och in sprän-

ger den väntade kejserliga kortegen, som i dag skall af-

hämta den nye envoyén till palatset. Det blir ett vimmel

på gården af ryttare, ekipager med guldbeslagna seldon,

kuskar och lifjägare i ljusblått med broderier af lysande guld.

Ur den främste vagnen stiger en kejserlig introduktör för

att afhämta envoyén, som en stund därefter synes på trap-

pan i stor gala. Kortegen sätter sig i gång; i spetsen ka-

vasserna, så den turkiske hofmannen med envoyén på sin

högra sida, så sviten och på sidorna och efter turkiska

ryttare.

Längs den ändlösa Péra-gatan går färden, ut till det

långt utanför staden belägna Yildiz, stjärneslottet, dit alla

troendes helige kalif dragit sig tillbaka, härskande fast själf

osynlig öfver folk och riken.

Det är söndag och butikerna äro stängda, men folk-
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strömmen böljar genom gatorna; greker och levantiner göra

halt och front för att beskåda den ovanliga synen, men de

värdiga turkarne betrakta oss endast med ett förstulet ögon-

kast utan att märkbart vända på hufvudet. Omsider nalkas

vi mellan skyldrande leder Yildiz, och dess eljes obevekligt

stängda portar öppnas.

Vi föras in i ett gemak, som hvarken är särdeles stort

eller högt, men där foten sjunker djupt i den mjuka mattan.

Längs rummet står ett led af paschor i glänsande uniformer

med händerna lagda öfver hvarandra; då de buga sig blixtra

kraschanernas briljanter. Allvarsamma, orörliga stå de som

en lefvande mur; öfver de hvitskäggiga ansiktena hvilar ett

utomordentligt allvar.

Vi föras in i ett andra gemak, där storviziren och mi-

nistern för utrikes ärendena, chefen för sultanens militära

stab och andra storheter äro församlade. Tjänare komma

ljudlöst in och bjuda omkring kaffe; för hvar och en af oss

fyra främlingar en kopp, sammansatt af idel rosenstenar.

En ennucks svarta hufvud sticker fram bakom dörrposten

och hans stora hvitblänkande ögon betrakta med undran de

främmande giaurerne.

Så synes åter öfverceremonimästaren på tröskeln : Maje-

stätet väntar.

Envoyén träder in, åtföljd af dragomanen. Vi kunna i

rummet utanför höra hans hälsningstal, — så blir det åter

ljudlöst tyst; majestätets svar och det följande samtalet tränga

ej ut. Paschornas lefvande mur står orörlig som förstenad.

Där ligger lägrad öfver rummet en stämning af den djupaste

högtidlighet; tystnaden är så intensiv, att jag nästan förvånas

öfver att icke höra mitt eget fickur ticka, och när blicken
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glider längs raden af lefvande stöder, tyckes det mig som

hade jag i drömmen blifvit försatt till sagans sofvande slott,

som hade på tusen år härinne icke ljudit en människas röst.

Nu synes åter öfverceremonimästaren på tröskeln och

bjuder äfven oss att stiga in. Strax därpå stå vi ansikte

mot ansikte med sultanen. En undersätsig men axelbred

gestalt; en liflig, fullkomligt fascinerande blick, en framsprin-

gande, kraftigt böjd näsa; ett vänligt, nästan, farbroderligt

leende ur ett svart helskägg, — sä står han ännu framför

mig, Abdul tiamid Khan, den fruktade och den okände,

sin tids kanske öfverlägsnaste diplomat.

Han räcker handen; den är bred och kraftig, och under

den hvita handsken kännas stora ringar.
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VIII.

Min lilla dotter och jag funno en gång på en landsväg

en hästsko, som hon tog upp och trädde på armen.

"Hvad skall du göra med den?" frågade jag.

"Jag skall gömma den till dess jag möter en riktigt

fattig häst, som inte har några skor."

Jag hade förut aldrig kommit att tänka på, att det fin-

nes rika hästar och fattiga hästar och hästar, som hvarken

äro fattiga eller rika. Här i Konstantinopel har jag lärt

mig, att det också finnas fattiga hundar, riktigt utfattiga.

Om det på det hela taget gifves en lefvande varelse,

som icke äger en sten att luta sitt hufvud emot, så är det han,

ty hvar han lägger sig, ligger han i vägen; hvarje ögonblick

riskerar han att känna hjulet af en vagn eller klacken af en

sko öfver sin hals.

Jag har nu efter några månader lyckats formera bekant-

skap med flere medlemmar af härvarande hundproletariat,

och först och sist vill jag tillstå, att intrycket är mycket

sympatiskt.

I de skilda stadsdelarne äro hundarne af olika sam-

hällsställning. Aristokraten är Pérahunden; han bor i den

europeiska stadsdelen och är välföddare men mera skygg.

I denna stadsdel vistas ju och bo en massa greker och dessa

förena med sina öfriga motbjudande egenskaper äfven den

af grymhet mot djur, men å andra sidan är köksaffallet här

bättre, och det är ju alltid en tröst i tillvaron för mina fyr-
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benta vänner. Galatahunden är ännu fattigare, men för en

gladare tillvaro, ty i hans stadsdel hafva de godlynta tur-

karne öfvertaget, och i deras hägn sker dem intet förfång.

På en gata i Galata såg jag tvenne hyndor med valpar, den

ena hade funnit skydd bakom en barriär med bräder, som

välvilliga händer för den lilla familjens räkning spikat fast

vid en husvägg; den andra hade till barnkammare erhållit

en hel hönsbur, som ställts midt på trottoaren och fyllts

med ett lager af halm.

Hunden i Stambul står lägst på den sociala skalan.

Det är där man kan se de utmärglade och skabbiga indi-

viderna, som i elände kunna täfla med de spetälske tiggarne

på Galatabron, och det vill säga mycket.

Men det är icke nog med att hvarje stadsdel har sina

egna hundar; hvarje gata har sina bofasta. Hvarje lag be-

vakar med orubblig hänsynslöshet sina gränser, och det vore

för den främmande hunden en säker död att våga sig in på

en främmande stams jaktmarker.

En enda gång har det emellertid händt, berättar Rachid,

att Konstantinopels hundar lämnat sina kvarter. Det var för

många år sedan, på den tiden då sultanen på Seraljudden

brukade hålla vilda djur i bur. Ett lejon hade lyckats bryta

sig ut och rusat genom Stambul, öfver Galatabron genom

Galata, uppför Péra och ned genom Kassim Pacha, drif-

vande alla hundarne i vild flykt framför sig. Lejonet hade

snart nog blifvit nedskjutet, men hundarne behöfde en vecka

för att komma åter till sina distrikt — det vill säga de hän-

delsevis öfverlefvande, ty ett inbördes krig af blodigaste slag

hade nämligen dessförinnan varat i dagarne åtta.
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Hvarje stam äger en höfding — naturligtvis den star-

kaste bland hanhundarne; hans skall går vanligen i bas. Det

är han, som tager upp skallet; först då han börjar, stämma

de andra in; här skäller ingen ensam hund, ingen eller alla.

Till utseendet liknar Konstantinopels hund en vallhund;

hans päls är som oftast brun eller grå. Nästan hvarenda

en äger blessyrer, och en stor del af dem linka på tre ben

— minnen från nattliga strider om de utkastade soporna;

då alla trängas utan hänsyn för hvarandra; det är ett rif-

vande och ett slitande, bett och jämmer utan like hvarje

kväll efter solnedgången, då alla dessa hungriga magar

ändtligen bekomma något till lifs — om också stundom bara

pappersaffall.

Men en vänligare och anspråkslösare hund får man eljes

leta efter. Går man nattetid utan lykta, snafvar man gång

på gång öfver något mjukt; det är en sofvande hund, som

i stället för att morra sakta klagande smyger åt sidan —
såvida han icke föredrager att ligga orörlig kvar. Ty tålig

och oöm är han som ingen annan, och en tacksammare

blick än hans, då man med spatserkäppen stryker honom

öfver ryggen, har aldrig lyst ur ett hundöga.

Konstantinopels hundar tyckas sakna hvarje anlag för

erotik. Men försynen, som låter liljorna växa på marken,

låter ännu så länge Konstantinopels hundar icke dö ut och

allt som oftast kan man se en hynda stående gifva di åt

sina åtta till tio valpar. Men ehuru här ingen människa

dödar en valp, decimeras de dock antingen af svält eller

våda; en hundfamilj, som jag personligen känner, har således

på mindre än två månader minskats från elfva till tre.
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Ett ordnadt kloakväsende skulle komma Konstantinopels

sista hund att dö af svält. Redan nu för han en tynande

och miserabel tillvaro, ingen skall heller få ur mitt hufvud

att icke Konstantinopels hund är bland jordens fattigaste.
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IX.

Rachid och jag halfligga mot kaikens röda sammets-

dynor, och de tre roddarnes jämna årtag drifva oss fram

mot strömmen. Svetten pärlar ur deras pannor och ur hal-

sarne, hvilkas starka senor spela och röra sig ofvan det

håriga, ur den öppna hvita tröjan af Brussa-siden framstic-

kande bröstet. De bära västar af guldbroderadt blått sam-

met och hvita strumpor utan skor.

Till vänster — på den europeiska stranden — reser

sig Rumili Hissars gamla borg med krenelerade torn — ett

underligt stycke röfvareromantik ofvan Bosporens idyll.

Kajor flaxa i stora svärmar kring dess tinnar; mellan mu-

rarne skymta gråa hus och gröna träd.

Kaiken glider längs en turkisk kyrkogård, hvars smala,

med inskriptioner sirade stenvårdar luta härs och tvärs.

Några af dem bära en i toppen uthuggen turban; under

dem hvila familjefäder, men under andra, hvilkas toppar for-

mats till blomster, kvinnor och barn. Och öfver dem alla

dödens träd, de svarta cypresserna.

Plötsligt styr Rachid båten med en häftig vändning

öfver till höger. Vi hafva passerat en af dessa farliga hvirf-

lar, som här och där i krökarne på Bosporen ligga på lur

under vattenytan, och årligen draga mer än en af de lätta

kaikerna ned mot djupet. Nu går färden öfver till den asi-

atiska sidan. En gällt skriande hjulångare pustar oss förbi.

I aktern äger den en med segelduk afskild del, det för da-
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merna reserverade haremlik; under den uppfällda tältduken

kunna vi se en rad cigarrettrökande turkinnor med upp-

slagna flor.

En tät flock af alkor af en dufvas storlek susa oss

förbi; det är Bosporens mystiska fåglar, "de döda drago-

manernas andar", som de kallas, därför att de hvarje mor-

gon från Terapia, dit under somrarne ambassaderna äro

förlagda, begifva sig in till Konstantinopel och om aftonen

återvända med nyheter. En stor fiskarbåt, rodd af tio stå-

ende roddare, styr oss förbi i riktning mot Svarta hafvet.

Rachid säger, att denna farkost kallas af folket "Gråt, mo-

der!", ty af dem vända icke alla åter hem.

Vi komma under Asiens kust och glida förbi en blän-

dande hvit kiosk, framkallad för väl en mansålder sedan på

någon sultanas vink. Den ligger nära stranden på en äng,

hvars gräsmatta, trots sommarsolens härjningar, ännu lyser

i smaragd. Framför oss springer stranden ut och bildar ett

knä, bärande en gammal borg i ruiner och en liten turkisk

by. Från alla håll af Bosporen synas kaiker komma i samma

riktning som vi; i vinkeln mellan ängen och den lilla byn

försvinna de mellan buskarne — det är där som den lilla

floden, "Asiens söta vatten", som européerna kalla den,

mynnar ut, och där stämmer i dag, liksom alla andra den

vackra årstidens fredagar Bosporens eleganta, färgrika värld

möte.

Vi glida in i den stilla floden. Till vänster mörka hus,

skilda från vattnet genom en smal kaj, längs hvilka i rader

sitta beslöjade turkiska kvinnor med benen i kors på bro-

kiga mattor. Som en rad af brokiga papegojor på en fågel-

marknad lysa de emot oss, där de stirra ned mot vattnet.
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Nästan alla bära de enfärgade dräkter, men dräkterna växla

från klaraste gult till djupaste svart. Vi passera under en

bro. Stimmet af båtar blir allt lifligare, det blir allt kinki-

gare att manövrera. Vi hafva redan lämnat bakom oss en

krökning af stranden, där grafvårdar speglade sig i vattnet,

och nu smalnar floden framför oss mellan tätnade akasior

och mörka fikonträd, som stigit ända ned i vattnet.

Ett myllrande lif, ett vimmel af färger. Se där en för-

näm turkinna, som med uppslagen parasoll lutar sig till-

baka, medan hennes sällskapsdam framför henne ser sig om-

kring med bortvändt hufvud och låter tankfull handen med

de rosafärgade naglarne släpa i vattnet. Och där en båt,

full med pladdrande damer, som i sina silkesferedschéer,

som ^afundsamt dölja kroppens linjer, på afstånd likna fnitt-

rande dominos på en Nizza-karneval, men sedesamt vända

hufvudena bort, då vi komma dem nära.

Vi dubblera en kvarn och komma förbi en backe, där

i rad öfver rad kvinnor sitta på huk, liknande lunnefåglar

på ett nordiskt fågelberg.

Vi stiga i land och sätta oss utefter stranden på stolar

af halm. En turkisk kypare serverar oss kaffe och den sega,

gula konfekt, som kallas Rahatlokum.

Som i ett färgskiftande kaleidoskop skymtar det rör-

liga lifvet i floden oss förbi. Ensam i en smäcker kaik

sonen af en prinsessa af blodet. Hans mustascher hafva

formats ä la Kaiser; bure han icke fez, skulle man kunna

taga honom för en preussisk officer; under den välskurna

redingoten synas till och med tydligt linjerna af en korsett.

Mellan trängseln af båtar, väjande för ingen, kommer en af

tio, rikt förgyllda roddare framdrifven, med eleganta europei-



37

ska damer i ljusa sommartoiletter lastad jättekaik, som i

stäfven prydes af en förgylld örn, och högt i akterstäfven

sitter en ambassadkavass till roders. Ur vägen, småfolk,

här kommer en stormakt!

Då vi omsider åter på hemväg befinna oss ute på

Bosporen och nalkas Bébék, hvars små gemytliga byggnader

terrassform igt klättra uppför den lilla vikens höga gröna

stränder liksom enkom för att från alla vindar från land skydda

det lilla hvita slottet längst nere vid vattnet, där khedivens

moder residerar, höra vi en liten däckad ångmouche pusta

i vårt kölvatten och komma allt närmare.

"Håll ögonen öppna, får du se något vackert", säger

Rachid.

Mouchen ilar oss förbi, och genom dess öppnade akter-

fönster hinner jag som hastigast se skymten af en bländande

vacker kvinna, hvars silfverskira slöja glidit ned under hakan.

Hennes ansikte är mandelformigt, ögonbrynen breda, och ur

det bleka ansiktet brinna stora pupiller.

"Det var khedivens gemål", säger Rachid, men jag kan

knappast höra hvad han säger, ty som fulländad gentle-

muselman har han envist vändt den sköna ryggen, och lutar

sig ned öfver den motsatta båtkanten, som sökte han djupt

därnere det en gång sjunkna Atlantis.
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Det finnes tvenne varelser i Padischans stad, som be-

trakta mig som ett odjur, och detta gör mig nedstämd.

Fatma heter den ena och Eminé den andra; två kur-

diska tiggareflickor med vackra gasellögon och med stäm-

mor som ett porlande källsprång. Hvarje förmiddag, då jag

går till min déjeuner stå — eller rättare stodo — de utan-

för min port. Jag låtsades icke se dem, men ständigt följde

de bakom mig, bedjande om "bakschich" med en vällju-

dande ordström på sitt obegripliga språk. Hvarje dag fingo

de hvardera ett småmynt, och till slut vågade jag mig aldrig

ut på gatan utan att ha växladt. Men nu stå de aldrig mer

utanför porten.

Jag gick en gång för en vecka sedan öfver en smal

gränd i närheten och fick då se en grekisk pojke på ader-

ton eller tjugo år komma bärande en kattunge i dess ena

öra. Jag gick med käppen i hand öfver gatan för att före-

hålla honom det olämpliga i hans beteende, men i stället

för att släppa katten, kastade han honom upp på närmaste

hustak och tog till flykten. Katten, som antagligen redan

förut blifvit skadad, nedföll handlöst i gatan och bröt ryg-

gen, ty den jämrade sig utan att kunna röra sig ur fläcken.

För att göra ett slut på dess lidande, hämtade jag ur gatan

en väldig sten och krossade därmed dess hufvud.

I detsamma hörde jag bakom mig ett genomträngande

skrik af fasa. Jag vände mig om och såg Eminé. Hon hade
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smugit sig efter mig och stod nu slagen af skräck, betrak-

tande mig med ett uttryck i de svarta ögonen som af out-

säglig afsky. Hon hade icke sett eller icke förstått hvarför

jag dödade.

Följande dagen stodo inga kurdiska tiggarflickor i blåa

mantlar och med gasellögon utanför min port. Sedan dess

hafva de varit som försvunna.

Men stundom, då jag går i en butik, ser jag något

blått skymta utanför dörren. Vänder jag mig då om, hör

jag ett hväsande "ps! ps!"; — det är Fatma och Eminé,

som stå därutanför och låtsas locka på en katt.
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XI.

Beskickningens förste kavass, den välbetrodde och väl-

erfarne Ali Effendi, den Allah gifve ett långt lif, hade lofvat

att söka skaffa mig tillträde till Sofiakyrkan under pågående

gudstjänst. Vi foro alltså dit en fredagsmiddag och stannade

utanför en ingång på baksidan. En lång, halfmörk, stenbe-

lagd gång sluttade ned under det hvälfda hvalfvet och stäng-

des i fonden af en förlåt. Här bjöd mig Ali vänta, strök

skorna af sina fötter, och, bärande dem i handen, tassade

han i väg och försvann bakom skynket.

Antagligen hade han behöft ett långt parlamenterande,

eller också hade han icke fått fatt på rätt person, ty min

väntan blef mer än lofligt lång. Så godt jag kunde, sökte

jag fördrifva tiden med att skrapa med käppen på den må-

lade väggen för att se, om icke händelsevis några bysan-

tinska målningar dolde sig därunder. Ändtligen rörde sig

skynket, och Alis hufvud stack fram, men blott för ett ögon-

blick; antagligen ville han blott förvissa sig om, att jag icke

tröttnat och gifvit mig i väg.

Ännu en kvarts väntan, och Ali blef åter synlig, denna

gång åtföljd af en präst, som bar i handen ett par stora

lädertofflor, i hvilka jag anmodades stiga in. Med prästen

på den ena och kavassen på den andra sidan infördes jag

nu i moskéen. Vi följde den yttre pelargången och stannade

vid själfva hufvudingången, där jag, tryckt mot en pelare,

kunde så godt som obemärkt taga skådespelet i betraktande.
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Framför mig hvälfde sig i hela sitt underbara majestät Agia

Sofias jättehvalf. På den klargula mattan af halm, som täckte

en af världens största golfytor, lågo tusentals muhamedaner

på knä med sina ansikten vända mot det heliga Mekka. 1

den höga och smala, minaretliknande predikstolen stod fri-

stående och höjd öfver människornas hufvud och så långt

borta, att han syntes föga större än en statyett, en präst

stödd mot svärdet. Återkastad från de gyllenglänsande mar-

morväggarne nådde oss den vibrerande rösten, som då och

då ackompanjerades af en kör unga softas från en estrad

nedanför; eljes var därinne så ljudlöst tyst, att man kunde

höra dufvornas kutter uppifrån höjden, där de byggt sina

bon bland kapitälernas akantusblad.

Och medan jag betraktar den i bön försänkta menig-

heten, som i sina röda fezer, blandade med mollornas hvita

bindlar, liknar en mörk mark, öfversållad med hvita präst-

kragar och röda vallmoblomster och omgifven af gröna

jättestammar — marmorpelarne, som fordom smyckade ett

tempel, helgadt åt de Efesiers Diana, — löper tanken fritt,

och inbillningen skapar syner:

Det är julafton, nådens år 537.

En doft af rökelse lägrar sig under tempelhvalfvet. I

fonden glittrar ett altare af guld och ädelstenar. En lång

rad af präster i silfverkåpor skrider med heliga klenoder i

sina händer till mötes den högreste kejsaren Justinanus, där

han med ring om pannan, i purpurmantel, följd af allt sitt

hof gör sitt inträde och stannar i det i dag för första gån-

gen färdiga templet; lyftande händerna mot höjden, utropar

han de kända orden: "Jag har besegrat dig, Salomo!"

Och århundraden gå förbi; redan sofva sedan snart
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tusen år byggherren och de som byggde under golfven här-

inne eller där utanför. Ett nytt folk, fattigt på must och

märg har vuxit upp på det gamlas grafvar, men ifrån öster

nalkas på snabba hästar med krokiga sablar, som hvina ge-

nom luften, ett nytt folk — profetens. Likt en vårflod har

det brutit sig fram, sprängande alla dammar, okufligt, oemot-

ståndligt. Hofvarnes stamp höres redan utanför Byzans por-

tar; till detta tempel har det skräckslagna folket tagit sin

tillflykt. Tempeldörrarne brytas upp, och in stormar Selams

folk; templets golf förvandlas till en rykande purpursjö, som

kastar sitt stänk högt upp mot pelarnes marmor. Högt öfver

trafvar af lik synes en ryttare på en hvit häst; det är kalifen,

och till ett förfärande insegel trycker han sin blodiga hand

mot en pelare, där den högt uppe synes ännu i dag, och

från själfva högaltaret, där han håller in sin af blodet och

fasorna stegrande häst, ropar han ut:

"Det finnes ingen annan Gud än Allah, och Moham-

med är hans profet!"

Det finnes en sägen, att då turkarne stormade in, stod

en präst framför altaret och läste en mässa; han afbröt sin

bön och med kalken i hand skred han genom folkets leder

rätt mot tempelväggen, som öppnade sig af sig själf och åter

slöt sig bakom honom. Den dagen Sofiakyrkan åter blir en

kristendomens tillhörighet, skall prästen återkomma och fort-

sätta mässan på samma ställe, där han afbröt densamma.

Men hvem har högre ärat Sofiakyrkan än islam, som i hela

sin värld lagt hennes former till mönster för hvarje moské,

och hvilket folk i Europa är varmare religiöst än turkarne?

Nu steg prästen ned från predikstolen, och alla de knä-

böjande reste sig. Sången brusar med fördubblad styrka
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från mollornas och softornas estrad ; som på ett gifvet tecken

kasta sig alla ned, stödjande sig med händerna och böjande

pannorna mot jorden.

Då vi om en stund från Sofiakyrkan, där Islams gud

lik falken i ett röfvadt dufvorede slagit sig ned, till fots

styrde färden hem, snuddade jag mot en grekisk pop, som

strax i närheten satt på en halmstol och rökte cigarretter,

lutande sig baklänges mot en husvägg. Han reste sig och

bjöd mig följa sig. Vi gingo ned en smal och mörk trappa

till ett litet rum, fylldt med helgonbilder, framför hvilka

brunno lampor. Ett nyförlofvadt par kom tigande hand i

hand ned från gatan. Popen tog ett litet silfverkrusifix,

höjde det framför dem, mumlade en bön och tryckte det

därpå mot deras pannor. Efter att hafva kysst den kors-

fästes bild, försvunno de därpå, tigande som de kommit.

Det var således här som Byzans' gamle gud, förjagad ur

sitt strålande Sofiatempel, omsider funnit en fristad, inhyst

på nåder i en turkisk köpmans källarvåning.
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XII.

En af Rachids vänner bjöd mig häromdagen till sitt hem

på den asiatisl<a sidan af Bosporen. Sedan middagen blifvit

intagen — en charmant middag förresten — förde mig ex-

cellensen ut i sin trädgård för att visa sina vida beryktade

orkidéer. Från taken i de tropiskt varma drifhusen sände

dessa exotiska under ned sina fantastiska, skimrande blom-

mor, än liknande praktfulla jättefiärilar, än lysande under-

liga polyper, räckande ut sina färgmättade munnar för att

locka, fånga och suga till döds.

"Och nu skall jag visa eder en vacker landsmaninna",

sade excellensen och förde mig utefter en murgrönsklädd

vägg, där stora nattfjärilar sofvo bakom bladen och yrvakna

fladdrade upp, då vi snuddade mot grenarne, till en stor,

hvit marmorfontän, på hvars lugna yta flöt en rosenröd

näckros.

"Känner ni igen Nymphea Rosea?" frågade han. "Jag

har införskrifvit den från Sverige."

Jag lutade mig öfver fontänens rand och betraktade

min landsmaninna, som, oberörd af allt, sorglöst tycktes med

skära miniatyrsegel utspända glida fram öfver den lilla dvärg-

sjöns vatten, under hvars yta stora, feta, lättjefulla guldfiskar

makligt rörde sig. Och då jag betraktade den närmare,

tycktes mig den bruna vattenytan spegla björkars hvita stam-

mar och allvarsamma tallars blekröda bark; det tycktes mig

jag hörde koskällan pingla uppe i skogsbacken, bofinkarne
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flöjta, och utifrån sjön ljuda årslagen af torparen, som med

lien lagd öfver toften rodde hem i sin eka.

I detsamma ljöd uppifrån närmaste minaret: "Allah

ekber essadn ellaha la illahah el allah!"

Det var muezzin, som kallade till bön. Bakom oss

slamrade det med glas; tjänare i allvarsamma svarta lif-

rockar och röda fezer bjödo omkring iskyld sorbet, och efter

några minuter hade jag glömt den bleka blomman, som,

ryckt ur mitt lands magra jord, dömts att för alltid lefva

sitt ensamma skönhetslif, simmande omkring i den turkiska

paschans marmorskål.



46

XIII.

Fredagsförmiddag.

Drum turrurrum turrrum tum tum — med trumpeterna

för munnen eller pinnarne på kalfskinnet marschera musi-

kanterna i spetsen uppför backen mot Yildiz. Drum tur-

turrum — de lyfta högt som tuppar de damaskerade föt-

terna för hvarje steg, och Hassan sträcker sig under fezen,

där han bär sitt gevär i ledet, sträcker sig bakåt som vore

det vid Spree. Den gråskäggige öfversten, som med dragen

sabel går vid sidan af första ledet, sträcker sig också bak-

länges trots sin aktningsbjudande mage.

Solen lyser öfver Hamidié-moskén, så att den står mot

den ilsket blå himmelen så gnistrande hvit, att det svider i

ögonen. Nedanför den utbreder sig öfver trädkronorna ett

vidt panorama. Från Seraljudden lysa Sofias moskéer, och

några ångare, som på väg från Svarta hafvet nyss smugit

sig bakom densamma och redan doppa bringan i Marmara-

sjön, ha dragit några suddigt svarta sotstreck rätt under

asiatiska kustens vattenlinje.

Drum turrurrum. Det första regementet har redan kom-

mit upp på höjden af backen och gjort halt och front. An-

dra regementen komma efter; albaneser i ljusblå uniformer

och gröna turbaner, marinsoldater i fez och gardestruppernas

mörkmuskiga atleter. Svart är hela backen ända nedifrån

moskén och upp till Yildiz' portar spärrad af militär.

Då och då öppnas leden, någon vagn kör upp och
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stannar för ett ögonblick midt i backen. På hvarje bock

sitter bredvid kusken en ordensprydd kavass med den hvit-

handskade näfven på den mellan benen stuckna kroksabeln.

Vagnarne stanna, kavasserna hoppa af och öppna, herrar

och damer ur corps diplomatique eller privilegierade turister

stiga ur och företrädda af kavasserna försvinna de förra ge-

nom en port in i Yildiz medan de senare få stanna utan-

före och taga plats på en terrass under hänsynsfull, men

utomordentligt samvetsgrann bevakning.

Uppe i diplomatkiosken hälsas vi af en kammarherre

med förgylld sabel och purpurfärgade, utomordentligt vida

ärmar. Han är ett mönster af österlandets älskvärda mera

oåtkomliga förbindlighet, och inne i salongen göra preus-

siskt skolade adjutanter les honneurs.

Cigarrettröken lägger sig öfver rummet i blåa skyar,

som ilsamt segla ut genom de öppna fönstren. På det för-

gylda bordet i midten ligga staplar af cylinderhattar mellan

fat med cigarretter. Ambassadörerna ha tagit plats i sof-

forna, och bakom dem på respektfullt afstånd, men lagom

nära att ögonblickligen vara till hands, dragomanerna —
lärda herrar med klok blick bakom pincenezen. På stolarne

vid fönstren sitta damerna i ljusa toaletter, också de gif-

vande cour. Grupper bildas och upplösas, andra gäster gå

fram och tillbaka; trots rösternas högtidliga dämpande sti-

ger ett sakta sorl genom rummet, sammansatt af fraser på

Europas alla språk.

— Hou' did You like the match at Therapia, yester

day, sir?

— Lieber Herrn Ambassadprediger, Ihr hochgeehrter

Collega in Rom hat ju eine wunderbare Encyclica ausgegeben —
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— Carramba que lastima!

Men af politik ej ett ord. Men mellan fraserna om
väder och vind, om teater och utflykter snegla de mindre

staternas envoyéer med väl doldt intresse till sofforna i bak-

grunden, där ambassadörerna tagit plats, en i hvar. Lugn

och bredbent med cigarren i handen sitter Frankrikes Con-

stans, som en gång krossade Boulanger. Liflig med snabba

rörelser och spelande ögon, stickande skarpa som skogs-

mårdens, går Rysslands gråhårige, spenslige ambassadör om-

kring, och då han som oftast nalkas damerna, drager sig deras

riddarevakt respektfullt tillbaka. Tysklands högreste gesandt

med den tungsinta blicken och de ärliga, grofva dragen lutar

sig mot en fönsterpost i samtal med en liten hvitskäggig,

engelskfödd amiral af turkiska flottan, klädd i storkors och

väldiga blanklädersstöflar. Nu kommer en högväxt, ridderlig

gestalt in genom dörren; det är en man i gråsprängdt hel-

skägg och nobla, manliga anletsdrag. Han är klädd i gene-

ralsuniform och bär på bröstet briljanterade kraschaner. Det

är turkiske fältmarskalken, preussaren von Kamphöfdener

Pascha.

Utanför smattrar Hamidijé-marschen. Ännu komma
alltjämt nya trupper uppmarscherande och ställa sig framför

de andra; så att vägen i backen blir allt trängre. Lass med

sand köras fram och stjälpas ut på vägen för att därefter

krattas ut — alldeles som på en cirkus. Grupper af offi-

cerare stanna nedanför vårt fönster; här och där synas klun-

gor af ennucker, långa svartingar med små hufvuden, oform-

liga skulderblad och långa, dinglande armar; alla klädda i

svarta stambuliner. De spraka högljudt sins emellan, tän-
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derna lysa, ögonhvitorna blänka ibland till som då en löja

hastigt vänder sig i vattnet.

Så kommer i en rad svartklädda tjänare med nattsäckar

knogande nedför backen och försvinna in i moskén. Med

ens höras kommandorop, och gevären skyldra. En fil af

lackerade, täckta vagnar köra i skridt förbi vårt fönster;

genom landeauernas rutor skymtar ett brus af hvitt muslin,

då och då en liten behandskad hand, som håller en solfjä-

der, eller en förstulen blick, som under ett par raka, svarta

ögonbryn öfver den egyptiska slöjans ogenomträngliga hvita

mur snabbt och undrande riktas mot paviljongens fönster,

bakom, hvilka de frankiska damerna ur sköldpaddsskaftade

lornjetter betrakta dem. Det är sultanens damer.

Åter står vägen tom för ett ögonblick. Så komma
några högdignitärer långsamt till fots utför backen, bland

dem en lång och smal gråhårsneger; hans mun är bred med

lidande och på samma gång grymt uttryck. Det är öfver-

ennucken, rikets tredje dignitär, hvars rang är högre än khe-

divens. Han bar mörk öfverrock och guldrandade byxor

som en svensk landshöfding.

Åter en paus.

Så öppnas ånyo Yildiz-portarne uppe i backen. 1 två

leder, ett på hvardera sidan af vägen komma stater och

kårer i gåsmarsch med sabeln i vänster hand ned mot mo-

skén. Gråa skägg, hvita skägg och svarta knäfvelbårar.

Bågiga ögonbryn, medaljer och fezer.

Uppe på en af moskéns minareter har en svart punkt

blifvit synlig. Det är muezzin, som med handen öfver ögo-

nen betraktar himlen och väntar det ögonblick, då han skall

ropa ut till bön.

4
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Plötsligt stämma alla regementenas musikkårer in i

Hamidijé-marschen, padischans marsch. Lederna göra gif akt;

det stora ögonblicket är nära, då kalifen skall nalkas Allah.

Nu höres uppifrån minareten muezzins silfverstämma.

Gud är en, ropar han, Allah är Allah, skynden, dödlige,

till bön!

1 samma ögonblick öppnas Yildiz', stjärneslottets, portar

för en syn, så egenartad, så smattrande färgrik, att den,

som en gång sett den, aldrig skall kunna glömma den. Ett

ekipage med guldbeslagna selar, kördt af stallmästare i ljus-

blå, silfversmidda, orientaliska dräkter, det hela omgifvet af

en skimrande och myllrande värld af lysande uniformer,

hvitklädda eller purpurlysande albaneser och palatstjänare

med armarne ödmjukt lagda i kors öfver bröstet. Tätt efter

vagnen trenne öfveradjutanter på mjölkhvita hästar (i midten

af dem von Kamphöfdener Pascha) och så, ledda efter hvar-

andra af ljusblå beridare, sex praktfulla, sadlade hästar, krå-

mande sig som påfåglar — det är sultanens ridhästar, som

medföras i händelse han på återvägen skulle vilja stiga i sadeln.

— Padischahim tschok jasha! skallar det från trupper-

nas leder, där tåget spränger fram. Bakåtlutad, hopsjunken

sitter sultanen i vagnens baksäte, nästan skymd af den kor-

pulente krigsministern på platsen midt emot. Hans kappa

är enkel och svart. Då han skymtar förbi paviljongen kastar

han upp en hastig blick ur de halfslutna ögonen, och lång-

samt för han handen halfvägs upp mot den enkla fezen.

"Padischahim tschok jasha" höres allt längre och längre ned

från backen, och långt nedanför oss kunna vi se vagnen

köra fram och stanna framför ingången till moskén.

Långsamt går han uppför den mattbelagda trappan;

I
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kommen dit upp stannar han ett ögonblick, lyfter handen

till pannan som en hälsning till de pilgrimer, som från djupet

af Asien på vallfart till Profetens graf samlat sig på en ter-

rass midt emot moskén för att signas af Islams påfve.

Musiken tystnar. Soldaterna göra på stället hvila. Inne i

diplomatkiosken bära tjänare omkring kaffe. Och sorlet stiger,

mindre återhållet än förut. Plötsligt tystnar det. Ibrahim

Pascha, sultanens grand maitre des cérémonies, kommer in

och öfverbringar till de närvarande sultanens komplimenter.

Regementena utanföre defilera och ändra plats. Taktfasta

tramp, stöflarne smälla i marken, öfversterna brumma, flöj-

tarena pipa.

Åter musik. Hamidijé-marschen. Gif akt! Skyldra ge-

vär! Sultanen synes på trappan, han stiger ned och tar

plats i en liten vagn med till hälften uppslagen sufflett. Han

fattar tömmarne, och kör i galopp uppför backen. Kring

vagnens sidor trängas dignitärerna springande i en tät klunga,

pustande, flåsande. Förbi paviljongen bär det, upp till backens

krön och in genom porten däruppe till vänster. Selamliken

är förbi — förbi till nästa veckas fredag.

Och ambassadörerna försvinna till audiensen genom en

dörr in i palatset, åtföljda af de portföljbärande dragoma-

nerna. Och vi andra gifva oss i väg. Ur vimlet i backen

fiskar kavassen upp vår vagn, och mellan aftågande trupper

bär det af hem mot Péra genom de långa, slingrande vä-

garne förbi Beschik Tash och Dolma Bagtsche. Men hvarje

gång med en känsla af att åter hafva lyssnat till Islams ur,

denna åldriga, underbart konstruerade mekanism, som hvarje

fredag på en bestämd sekund genom österlandets tystnad

ger ett knäpp. Den fredag, då för första gången ingen sul-
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tan färdas till en af Konstantinopels moskéer, då är maski-

neriet på allvar rubbadt, och icke ens Alladins ring och

lampa skulle då kunna frambetvinga en ande nog mäktig

att reparera Islams stannade urverk.

Padischahim tshok jasha!
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XIV.

Natt. Péragatan.

Det har regnat i flere dagar, och alla gatans gropar

äro fulla till randen med vatten, i hvilket enstaka hänglyktor

spegla sig. Våta och smutsiga till oigenkänlighet ha hun-

darne krupit upp och ringlat sig utefter husväggen.

En bakelseförsäljare går ropande genom gatan. På

hufvudet bär han en ofantlig bricka, som är prydd med gir-

lander af pappersblommor och kantad af brinnande ljus.

Hojtande går han oss förbi och försvinner i gatans krökning.

Uppifrån gränden höras tunga, släpande steg. Det är pa-

trullen, som nalkas. Långsamt kommer den — en klunga

af sex eller åtta soldater i gråa kappor och höga stöflar;

de stora kapuschongerna äro dragna öfver hufvudet; gevären

dingla och slå mot hvarandra.

Så synes några lyktor raskt nalkas nedifrån backen.

Företrädda af en kavass och omgifvert af lyktmän nalkas

en bärstol, buren i rask takt. Sidengardinerna äro fördragna.

Lyktorna blänka i gatans smuts och spegla sig i portschä-

sens lackering. Så försvinner den i gränden, bärarnes steg

dö bort.

Utanför Janis restaurant råder ett jäktande lif. Fram-

för dess redan stängda dörrar hafva smulorna för dagen

kastats ut; gläfsande, slitande, morrande rifva ett tjugotal

hundar mellan sallatsbladen och melonskalen. En barfota-

man kommer springande med en lykta i handen och en korg
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på ryggen. Nu kastar han sig framstupa mellan hundarne,

trefvar, letar och plockar som sökte han bland soporna

Moguls förlorade konungaring. Hundarne känna honom godt.

Han kan, om han vill, taga benet ur deras mun. Med nästan

japansk fingerfärdighet kastar han alla funna skatter — det

må vara korkar eller segelgarnsstumpar — öfver hufvudet

i sin korg.

Men för öfrigt är gatan tyst och öde. icke en väster-

ländingen ides här att synda om nätterna.
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XV.

En marmorfontän har nyss blifvit ajilagd i Beskicknin-

gens trädgård. Den gamla infattningen köptes i Stambul,

där den låg i bitar på en gård; två svarta bufflar med pe-

ruken mellan hornen rödfärgad med henna, och med blåa

pärlband öfver pannan till skydd mot trolltyg, drog den hit,

och nu står den färdig, djup och inbjudande. Men den står

som död. Några fiskar simma visserligen omkring därnere,

men hvad nöje har man af en fontän, då den saknar gro-

dor, som plumsa ned i vattnet, då man kommer den nära?

Det är redan höst, och bladen ha fallit. Sköldpaddorna

i trädgården hafva redan gräft sig ned i jorden och sofva

där tills våren kommer, och grodorna i Seraljens dammar

och tyska ambassadens trädgårdar ute vid Terapia äro som

bortblåsta. Hvar då finna några sådana till vår trädgård,

då man icke har tålamod att vänta till våren?

Jag anförtrodde Rachid min förlägenhet, och han sade:

"Gäck till sultanens bårdskärare, och han skall hjälpa

dig i ditt bekymmer."

Ingen kunde gerna misstaga sig på, att en stor medi-

cineman hade sitt tillhåll bakom de glasrutor, som utgjorde

fönstren till den kejserlige ortopedens butik. Det vimlade

därbakom af bandager, korsetter och sprutor. På en tråd

i en glasburk hängde i sprit liket af en ofödd människo-

telning, och uppstoppade fåglar sutto dammiga på sina ställ-

ningar.
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Jag gick in i den si^umma lokalen, och ägaren, en vör-

dig gråhårsman i fez, tog emot mig.

Om det fanns lefvande grodor?

Hans ansikte ljusnade. Om det fanns? Jojo men.

Lökgrodor, klockgrodor, löfgrodor, ätliga grodor, med ett

ord, allt hvad jag önskade.

Han bjöd mig stiga upp i sin privatbostad och förde

mig in i ett rum, som på samma gång var sängkammare,

salong, museum, matsal och menageri, det hela insvept i en

besynnerlig, frän odör, omöjlig att specificera.

Mitt intresse väcktes genast af ett stort terrarium, som

stod framför det enda fönstret. Uppklängda på grenar och

slingrande om hvarandra i fuktiga, metallglänsande knutar

sutto därinne ormar af alla slag, och mot väggarne tryckte

sig med flämtande hakpåsar gröna löfgrodor fast med fing-

rarnes små gula knappar, stoiskt likgiltiga för den död, som

ur femtio ormagap lurade bakom dem.

"Vackra djur, första klass", sade sultanens ortoped,

stack ned handen och hämtade upp en näfve full med sling-

rande ormar, som trefvade åt alla håll med sina tudelta,

dallrande, svarta tungor.

Jag tog en i handen och betraktade den.

"Aha, ni är kännare", sade han. "Hvilket nöje att ha

gjort er bekantskap. Jag skall säga eder", tillade han me-

lankoliskt, "att här i Konstantinopel får man leta efter orm-

vänner."

Jag satte mig på en låda, som såg ut som en kanapé.

"Vet ni hvad ni sitter på?" frågade min värd. "Jo,

ni sitter på den finaste Boa constrictor i hela Turkiet. Tre

och en half meter, tänk bara, kan svälja en hel katt om det
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kniper, from som ett lam, klok som en fullväxt människa,

sofver nu, vill inte väcka honom ... Ni skulle ha en sådan

där liten pjäs. Det trefligaste sällskap, då man är ensam.

Inte det ringaste besvär. Äter bara hvar fjortonde dag och

så ett varmt bad hvar vecka. Ja det förstås, varm luft får

han alltid lof att ha; här är en inrättning under lådan, en

kalorifär, men bara passa på, att den icke slocknar, ty då

pang, adjö! — Här skall ni få se en apa, som också be-

höfver värme. Har ledreumatism, mycket svår kasus, fick

den till present, därför att det troddes den skulle dö. Miss-

tag herre, jag skall rädda henne åt mänskligheten.

Verklig skada att vi två inte förr fått göra bekantskap!

Säsongen är slut nu, gunås. Vi skulle ha gjort härliga ex-

kursioner. Jag vet ställen ute vid söta vattnet, där man inte

kan gå två steg utan att stöta på ormar; där finnes en giftig

en med stort horn på näsan, som är synnerligen tilltalande,

scheltopusiker på halfannan meter, och paddor sedan, alldeles

utsökta; ni är väl inte händelsevis specialist på paddor?"

"Inte särskildt."

"Jaså. Det var skada. Kommer kanske med tiden.

Men hvad är det ni ser på? Jaså, mina masker."

Det var verkligen ursärktligt om jag förefallit en smula

tankspridd, ty mina blickar hade hakat upp sig på några

förfärliga väggprydnader. Det var en rad af kolorerade gips-

masker, ansikten med afskurna näsor; ett tjockt lager kar-

min återgaf det ur såren forsande bloden. Hvarje ansikte

var omgifvet af en grön lagerkrans, likaledes af gips.

"Troféer, som heta duga, eller hvad? Det är jag själf,

som gjort dem."

"Men hvad i Herrans namn skall det betyda?"
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"Gipsaftryck efter naturen, så sågo de ut, då de kommo
till mig."

"Hvilka de?"

"De turkiska soldaterna naturligtvis. Turkiska soldater,

som blifvit tillfångatagna af montenegriner. De knipsa alltid

näsan af sina fångar och låta dem sedan gå."

"Direkt till er?"

"Ja, till hvem eljes? Mina guttaperkanäsor äro utan

all konkurrens. Så här sågo det ut, sedan jag fått hand

om dem."

Och han visade en bunt fotografier af unga, ståtliga

karlar, i hvilkas ansikten intet spår af misshandeln stod att

uppvisa, och som erbjödo en behaglig kontrast mot de gri-

nande gipsmaskerna.

"Men hur fäster ni dem?"

"Vid framtänderna, om sådana finnas kvar. Eljes med

glasögon. Ni skulle se mina gossar bara. Att höra dem

snyta sig är en fröjd för gudar . . . Men här skall jag visa

er en person, som är en verkligt stor man."

Han räckte mig en fotografi af en herre med en ame-

rikanares utstående kindben, klädd i en dräkt af idel pyton-

skinn och med en hatt af samma stoff.

"Det är min bästa vän", sade han sorgset. "Han är

långt borta nu. När vi två bli närmare bekanta, skall jag

låna eder hans bok om konsten att tämja ormar. Den är

ett fullkomligt epokgörande arbete."

Då jag med en burk grodor under armen tog afsked,

följde han mig till dörren:

"Särdeles angenämt att göra er bekantskap. Var god

betrakta mig fullkomligt som en kollega. Så fort jag får
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några djur att afvara, skall jag sända er dem till påseende.

Hvad som inte passar, får ni lämna tillbaka. Väntar just

en lår med krokodiler, 67—73 centimeter, prima vara, vänta

bara, och en cobra är på väg, jag säger inte mera. Au

revoir, mon cher college, je suis toujour ä votre disposition!"



60

XVI.

Furst Nikolas af Montenegro gamle sändebud hos sultan

Abdul Hamid är död. Framför den ryska kyrkans gyllene

ikon står hans öppna kista på en katafalk mellan blommor

och ljus; nedanför fotändan sitta på tvenne sammetsdynor

fastade de ordenstecken den döde i lifstiden burit. Med

ryggen mot menigheten står i styf silfverkåpa och med mitra

på hufvudet patriarken, medan barhufvade poper med

håret hängande långt ned på ryggen gå fram och tillbaka,

svängande med rökelsekar, öppnande och slutande en bibel

med permar af metall eller kyssande helgonbilder.

Poperna kring kistan stämma upp en sång. En kör

uppifrån läktaren svarar. Om och om kommer det på en

snyftande melodi: "Gösspodi pömiluy! Gösspodi pömi-

luy!"

Närmast kistan ett stycke framför de öfriga har ställt

sig Persiens ambassadör, den vackre furst Mirza Riza

Khan, poeten. Han står med händerna lagda på den bril-

janterade sabelns fäste; kraschanerna på hans bröst och

diamanterna kring shahporträtten om hans hals blixtra då

och då till vid de stora vaxljusens flämtande.

Bakom honom stå i guldbroderade stambuliner sultanens

representanter med armarne lagda öfver bröstet och de fez-

beklädda hufvudena nedböjda och bakom dem den öfriga

diplomatiska kåren.

Så delas vaxljusen ut, hvar och en af oss får sitt att
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tända. Rökelsen lägger sig allt tätare blandande sig med

doften från det brinnande vaxet. Poperna slå ring kring

kistan, bestänka den med vigvatten och svänga sina rökelse-

kar. Sången blir allt lifligare; allt ihärdigare kommer det

uppifrån läktaren:

— Göspodi pömiluy!

Den döde ligger lika oberörd. Kring pannan bär han

ett band med tecken; hans händer äro slutna kring ett

krucifix.

Innan ännu ljusen i våra händer brunnit ned, är det

slut. En efter en defilera vi förbi den djupt beslöjade änkan,

hvars hand vi kyssa. Utanför strålar solen. Under kom-

plimenter och bugningar skiljas så den brokiga samling af

skilda viljor, som nyss därinne till sin egen öfverraskning

ett ögonblick kännt sig solidariska, nämligen ansikte mot

ansikte med döden.
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XVII.

En svensk diktare hade kommit på besök, och vi sutto

på en bänk i beskickningens trädgård, samspråkande om
gemensamma vänner. Under samtalets gång kom jag att

bryta en liten kvist af närmaste träd och räckte honom den

i tankarne. Han betraktade den och med beundran gled

hans blick öfver de glänsande bladen.

"Hvad är detta för ett vackert träd?" frågade han.

"Gissa!"

Han betraktade det ännu en gång, luktade på kvisten

och bet i bladet. Plötsligt flög ett gladt igenkännande le-

ende öfver hans ansikte och han sade:

"Ah, nu vet jag, det är ju det slags blad, som brukar

ligga i ansjovisburkar!"

O, mitt land, mitt land! Detta är då den enda bekant-

skap, som dina diktare äga med Apollos heliga träd, hvars

kvistar fordom de gamle, som älskade det sköna och vör-

dade sången virade kring sina skalders pannor — lagern,

som nu därhemma slutat att blifva ett prerogativ för ansjovis-

burkar och kommedianterna!
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XVIII.

Några engelska vänner hade inviterat mig til! en rid-

tur från Skutari, det vill säga i Asien. Vi gallopperade

muntert omkring på de röda vägarne; då och då passerade

vi någon stormans landtgård, som med tätt griljerade fön-

ster och höga omgifvande trädgårdsmurar gjorde ett högst

distingueradt intryck. Solen brände, och för att undgå

hettan redo vi in på den ofantliga, af mörka cypresser skug-

gade begrafningsplatsen — en sällsam och dyster skog, där

det är farligt att gå vilse.

Vi hunno fram till dess yttre rand, från hvilken skön-

jes en strimma af Marmarasjön, då plötsligt en af damerna

höll in sin häst och pekade med ridspöet mot ett lågt hus,

på tre sidor omgifvet af cypresserna och de vittrande graf-

stenarne. Det var de spetälskas hem.

Utanför lekte några barn; kring en brunn sutto en hop

kvinnor och män, några af dessa buro kring fezerna den gröna

bindeln. Jag kunde icke motstå att sitta af och gå när-

mare.

Barnens lek afstannade, undrande blefvo de stående i

en lång rad med fingret i munnen. Den lilla gruppen fram-

för brunnen tystnade, ett dussin förvridna, vanställda ansikten

stirrade mot mig; röda, variga ansikten, somliga med ett

svart hål i stället för näsa; andra utan läppar och med röda,

liksom blödande ögon.

Jag trädde in genom den öppna porten. Därinne stod
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en man, som hälsade på museimannens vis genom att föra

handen mot bröstet, munnen och pannan; jag märkte då,

att hans arm liknade ett afgnagdt och blodigt kreatursben.

Det slog en stank emot mig och jag skyndade mig tillbaka.

Jag kunde höra bakom mig klapprandet af en mängd toff-

lor, men kunde icke förmå mig att vända på hufvudet; då

jag hastade förbi gruppen vid brunnen, lade jag ett mynt i

en utholkad pelare, som för att mottaga de förbivandrandes

offer stod uppställd vid vägen.

Då brusade med ens en underlig ton, som ett stråkdrag

från en osynlig jättecello; den kom bakifrån, gripande med

en underbar beklämning. Jag vände mig om och såg hela

gården full af sjuka; de sjöngo en sång med läpplösa

munnar. Den smälte tillsammans till denna vida klagande

ton, som snörde mitt hjärta till ångest. Jag skyndade mig

i sadeln och vi gallopperade bort från den lefvande dödens

hem, där de spetälskes barn lekte hök och dufva under cy-

presser. Vägen strålade röd som rosor, och nedanför glitt-

rade Marmarasjön.
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XIX.

Efter en visit hos Pierre Loti på den af honom kom-

menderade örlogsmannen "Vautour," stötte vi ut från styr-

bords sida. Uppe på fallrepstrappan syntes ännu en skymt

af den lille elegante kommendören. Det glittrade i vattnet,

och luften surrade af måsvingar. Till vänster långt borta

sprang Seraljudden fram och öfver den aftecknade sig Sofias

minareter. Luften, himlen och vattnet hade färg af opal,

spelande som den i skimrande reflexer af rödt och blått.

En väldig grön farkost, rodd af åtta stående män, strök oss

förbi. På sidorna af vår kaik stucko de svarta komora-

nerna upp sina brandgula näbbar, tittade likgiltigt på oss

och försvunno med en kullerbytta under vattnet. Vi pas-

serade en röd boj, fullsatt med hvita måsar, som sorglöst

putsade de blåskimrande vingarnes pennor, och hunna stran-

den vid Tophane, öfver hvilket höjer sig Taximes backar

och sammangyttrade byggnader blifva vi vittne till ett myll-

rande lif. En stor i blått och rödt målad båt med högt

uppspringande stäf ligger fasthalad med aktern mot land

och ombord tränges ett tjugutal fiskare, halande in en ofant-

lig not, i hvars maskor fiskar glimmade, medan midt i noten

en man med harpun i handen forskande lutade sig öfver

relingen af sin båt. Plötsligt lyfter han harpunen, hugger,

och uppbjudande sina yttersta krafter kastar han in i båten

en väldig svärdfisk af en fullvuxen människas längd. Besten

slår med stjärten mot båtens botten, kastande harpunen
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drar mannen sin knif och störtar sig öfver sitt offer. En

kort strid, och nu slår svärdfisken endast svagt dallrande

med stjärten, spetsen af nosens svärd är brutet, och hela

båtens botten fylld med skimrande blod.

1
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XX.

Regelbundet hvar fjortonde dag kommer lilla madame

Jensen in på mitt arbetsrum och frågar efter det för-

lorade ordensbandet. Hon är född ungerska, hon är viss-

nad och grå men ser ut att ha varit vacker.

Säkert har hon för länge sedan uppgifvit hoppet att

återfå sin relik, men just det att för en välvillig själ få ut-

gjuta sitt hjärta är henne en lättnad. Ordensbandet i fråga

är en frimurareorden, som tillhört hennes man, och därför

af henne betraktas helig; nu hade en af hennes f. d. hyres-

gäster, sonen till en pascha, lagt embargo på densamma —
åtminstone misstänkte hon honom starkt.

— Pauvre Peder, — avant de retrouver le cordon

il ne dormira pas bien!

Le pauvre Peder, som hon kallar honom, lär emeller-

tid hafva varit en jätte. Det är nu sju år sedan han dog

— af alkoholförgiftning påstå landsmännen. Men som jag

känner hennes familjeförhållanden — hon har själf berättat

mig dem, och andra hafva bestyrkt sanningen, — frågar jag:

— Nå hur har monsieur Jensen det?

Hon ler upp och aftorkar med näsduken sina ögon,

som alltid stå fulla af tårar. Ett lyckligt leende sprider

sig öfver hennes drag, och hon svarar:

— Tack för att Ni frågar. Han har det så bra, så

bra. Kunde jag bara säga honom, att bandet blifvit funnet.
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— Han bär det nog med lugn; oroa er då inte! När

såg ni honom senast?

— I torsdags; jag var där med vinterlakanen. Och

så fick han varma strumpor. Det börjar ju bli kallt, till-

lade hon öfvertygande.

Saken är den, att då salig Jensen var död och be-

grafven och redan under ett år väntat på uppståndelsen,

skulle händelsevis ett nytt dräneringsrör dragas genom kyrko-

gården och det just genom den plats, där Jensen låg. Än-

kan anmodades då att flytta grafven. Hon lät gräfva upp

den och det befanns, att kistan var så godt som oskadad,

ehuru grafven var full med vatten. Det var ett styft arbete

att få kistan in i grafkoret, ty liket måtte hafva simmat.

Det hade varit ett påkostande ögonblick för fru Jensen

att se kistan, som hon för ett år sedan haft så svårt att

skiljas ifrån, lerig och våt komma åter upp i dagsljuset.

Men icke förty skaffade hon sig nyckeln till grafkoret och

med hjälp af vaktmästaren fick hon locket afskrufvadt.

När hon blef ensam, öppnade hon kistan. Heliga ma-

donna! Där låg Jensen som om han sof. Men nytt natt-

linne behöfde han, och så skyndade hon hem och hämtade

ur byrån. Då hon lyfte honom för att ömsa, föll hans ena

arm om hennes hals och hon förstod att han ville smeka

henne.

Jensen fick en murad graf och en torr kista med hång-

las. Litet emellan besöker hon honom och förvissar sig

om att han har det bra. Personer, som gått förbi säga

sig ha hört hennes röst, när hon timtals därnere sprakat

med den döde.

— Och är det inte ett under, frågar hon alltid, då
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hon kommer på det ämnet, att stackars Peder icke för-

vandlats? Jag tror att det är, därför att han var så god.

Om det nu verkligen var Jensens fromhet, som kon-

serverade honom, det lämnar jag därhän; — snarare var

det väl alkoholen. Och om herrskapet Jensen till sist får

igen den förlorade kordongen, tycker jag också kan vara

likgiltigt; stackars Peder har alla skäl att vara nöjd ändå,

ty det finns nog inte många döda som ha det så bra som

han.
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XXI.

Jag frågar Ali, förste kavassen, om jag är välkommen

på ett besök i hans hem, och med ett leende, som blottar

hans enda tand, svarar han: "Evalla, Effendin."

Förresten har jag länge varit nyfiken att se hans lilla

hus i Kassim Pascha, — den stora af trähus fyllda stads-

del, som midt emot sultan Selims moské sluttar ned mot

Gyllene Hornet. Malicen har nämligen påstått, att, då under

armeniermassakern för en del år sedan det lilla huset i lik-

het med många andra blifvit öfvergifvet, sedan ägaren, som

varit armenier, blifvit ihjälslagen och den öfriga familjen

familjen flytt, min vän Ali helt enkelt slagit sig ned därinne

med de sina och tagit huset i besittning som herrelös egen-

dom. Numera vet jag, att detta var förtal, ty ägaren, som

lefver än, hade flytt till Egypten och Ali står med honom

i förbindelse. Ali Effendi är en hedersman. Ma^halla!

Droskan skakar och hoppar ned i gropar och upp öfver

stenar. Mellan gråa hus och gallerförsedda fönster slingrar

sig vägen. Vi fara förbi en liten fattig moské, där en

herde, som för ett ögonblick lämnat sin kacklande kalkon-

hjord, tvager sina fötter i det ur väggen sipprande vattnet.

Några gamla gråskäggiga judar i röda toppmössor betrakta

med plirande ögon den ovanliga företeelsen af en droska;

två soldater med hvar sitt bröd under armen stanna och

ge rum. En hund, som sof i en grop midt i gatan, vak-

nar upp och lomar åt sidan med svansen mellan benen.
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Uppför backar bär det i de besynnerligaste krokar.

Ahmed, georgiern med de lena sammetsögonen, sitter på

kuskbocken med sabeln mellan benen och kommenderar säck

och sol, hvilket antagligen betyder babord och styrbord.

Ändtligen äro vi framme. Ahmed knackar på dörren, och

den öppnas.

Gamle tvärviggen Ali står själf i dörren. Han, hvars

hälsning, då han om morgnarne infinner sig på legationens

kansli, på sin höjd stiger till ett doft morrande, tar nu min

hand, kysser den och trycker den mot sin panna. Så för

han mig upp för en smal trappa. Vi passera förbi en öppen

balustrad, där vinrefvorna bilda tak, och där aprikosträden

från den lilla täppan nedanför sticka in sina grenar, till

"Selamlik," högtidsrummet, där divaner löpa längs väggarne,

och den tjocke Abd-ul-Asis glor ur en ram på väggen.

Det tassar på den gula halmmattan utanför och in

kommer hans hustru, mager, tyst och skygg, bärande en

bricka "gyll". Hon är grekinna, och uppträder därför obe-

slöjad. Strax efter henne kommer Fatma, husets äldsta

dotter, en flicka på 1 1 år, också hon obeslöjad ehuru pro-

filens mjuka linier och hårets flätor röja turkiskan. Hon

bär ett fat med drufvor, som hon ställer ifrån sig, går fram

till mig, kysser min hand och lägger den på sitt hufvud.

Knappast har hon försvunnit förr än en yngre syster kommer

in, bärande en liten kopp med kaffe. Hon är så förfärad

för den främmande frankiske herrn att hon icke vågar se

upp och darrar på handen, så att kaffet rinner öfver bräd-

darne.

I fönstret står ett föremål, som liknar en tamburin.

Det är en brodérbåge. Ett halffärdigt arbete af guld och
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silke sitter uppspändt på den runda ramen. Jag har aldrig

förr sett, hur dessa turkiska broderier, som i bazarerna

smeka turistens ögon utföres, och på min fråga, ropar Ali

in unga Fatma. Hon kryper upp på divanen och sätter

ramen mellan sina knän. På den högra handens pekfinger

har hon innanför nageln satt ett stycke metall; i högra han-

den håller hon en virknål, den vänstra för hon på mot-

satta sidan af duken. Då nålen stuckits igenom väfnaden,

lägges hon på den motsatta sidan tråden i hullingen. Det

hela går så fort, att linie efter linie springer fram öfver

duken, som vore den dragen med färgpenna.
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XXII.

Den heliga månaden Ramasån är inne, bönernas, fastans

och botöfningarnes dystra dagar och den lättfärdige skäm-

taren Karagueuz' lika dystra nätter. Från solens uppgång

allt till dess nedergång må nu ingen museiman smaka hvar-

ken mat eller dryck, icke röka, icke njuta välluktande oljors

eller blommors doft. Först när solen går ned och muezzin

från minareten ropar till bön, må fastan brytas. Men då

står glädjen högt i tak, kanoner och gevär knalla, och har

dagen varit lång och svår, blir natten desto gladare.

En pascha, som visat mig vänskap, hade bjudit mig

till iftår — så kallas det stora mål, som i det ögonblick,

då solen sjunker, bryter fastan. För att rätt sätta mig in

i situationen, beslöt jag att själf fasta. Att hvarken äta eller

dricka, gick lätt nog. Värre var det med cigarretten. Men

allt har en öfvergång och hur det än var, blef klockan ändt-

ligen fem å la franca — solen tangerade redan Eyubs kullar.

En minut innan den sjönk gjorde jag min entré i paschans

förmak. Knappast hade jag hunnit hälsa förr än det första

kanonskottet rungade. Paschan försvann ur rummet midt i

en mening. En half minut senare kom han åter in, leende

och nöjd — en liten oskyldig mastix därute i sidorummet

hade synbarligen verkat välgörande. Vi tågade in i salen,

där en rad af tjänare stodo i den ställning med händerna

öfver magen, som i Orienten är tecken på ödmjukhet.
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"Det skall bli skönt få bryta fastan", hviskade jag åt

min granne, en ung turk af de mera europeiserade.

"Hvad för slag? Har ni inte ätit än i dag?"

"Nej, hvarken ätit, druckit eller rökt."

"Får jag känna på edra händer! — Riktigt, de äro

iskalla."

"Men edra äro varma."

"Hm!"

Längs hela bordet löpte en oafbruten rad af små silf-

vertallrikar med alla möjliga slags delikatesser — oliver,

syltade aprikoser, kaviar, dadlar o. s. v. — i oändlighet.

Ett otal rätter af alla slag, utom fisk, som museimännen i

motsats mot katolikerna icke få förtära under fastan, af-

löste hvarandra. Men naturligtvis serverades intet vin, en-

dast vatten, opalfärgadt vatten, hämtadt från en berömd,

långt bort belägen källa.

Efter kaffet, lemonaden och den oundvikliga grammo-

fonen togo vi en vagn och reste öfver till Stambul. Alla

minareter flammade med skälfvande kransar af lågor; mel-

lan tinnarne blossade heliga ord ur koranen i skrift af eld.

Från kaffehusen hördes flöjters låt, och genom de immiga

rutorna fladdrade en silhuett af dansande hamaler. Två

svartbeslöjade turkinnor skyndade öfver gatan, vägledda af

en gammal tatuerad negerslafvinnas mässingslykta. Under

Terijakdjitar Söks arkader och i själfva gatan rådde en träng-

sel så stark, att vi nödgades stiga ur vagnen. Icke en enda

europeisk hatt i allt detta vimmel, endast fezer, turbaner

eller persiska lammskinnsmössor. Någon vinkar åt oss och

kommer emot oss, det är en gemensam bekant, en ämbetsman

i Höga Porten. Han ämnar sig på teatern och vi slå följe.
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Ett stort rum med läktare, upplyst af hänglampor. I

midten en cirkelrund inhägnad. Som honoratiores taga vi

plats, lutade mot barriären och med benen på arenan. En

orkester af tam-tam och strängaspel intonerar en hymn, och

så går det löst. En till dansös förklädd mansperson kom-

mer bugande in och tråder en dans, ackompanjerande sig

själf på kastanjetter af metall. Han har ett lidande utseende

och tar sin sak på djupaste allvar; icke ens när han på de

arabiska kvinnornas sed dansar magdans får hans prestation

en bismak af parodi. Icke ett leende glider öfver hans drag,

och åskådarne betrakta honom tigande, gillande och djupt

intresserade.

Sedan applåderna lagt sig, kom hufvudnumret. En

skådespelare i röd mantel trädde in med en färla i handen

och gick tigande några hvarf rundt .omkring arenan. En

stund därefter uppenbarade sig en annan man i jättestor

turban, åtföljd af tvenne tjänare, af hvilka den ene var en

puckelryggig, enögd och haltande dvärg. Äfven dessa bör-

jade tigande gå rundt, men i motsatt riktning. Plötsligt

råkade de båda herrarne — den först inkomne och mannen

med turbanen — till sin stora förvåning observera hvar-

andra, och nu utspann sig emellan dem en dialog, som vä-

drade två timmar, endast afbruten af åskådarnes stormande

bifall.

Som jag för min del icke begrep ett ord af det hela,

kunde jag endast förströdt deltaga i mina vänners glädje,

men då en af dem misstänksamt frågade, om jag icke tyckte

att pjäsen var rolig, svarade jag utan att blinka: "Jo visst,

ofantligt!"
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XXIII.

Den 5 november.

Då vi i morse vid 11 -tiden på droskans gummihjul

rullade upp mot höjderna vid Yildiz, voro vägkanterna gar-

nerade med färglysande rabatter af på huk sittande beslöjade

kvinnor och hunna upp till Hamidié-moskén sågo vi täta

klungor tigande åskådare, bland hvilka märktes snedögda

pilgrimer från Bokhara i sina urringade, randiga och ända

till marken räckande lifrockar med ärmar fallande långt ne-

danför händerna.

Nu blef muezzin synlig, där han ur sin glugg steg ut

på altankransen kring en af Hamidiés minareter. Han satte

händerna för munnen och ropade i joddlande falsett ut till

bön. Då strömmade ur kyrkan och upp mot slottet ett

långt tåg af präster. Två och två kommo de, långsamt och

högtidligt, gamla hvitskäggiga apostlagestalter lutande af ålder,

några i gröna kaftaner, andra i hvita eller gråa. Kring huf-

vudet hade de kring den hvita turbanen lindade gyllene bind-

lar, hvars flikar föllo ned på ryggen. Det långa tåget ring-,

lade sig långsamt in genom slottsporten och därutanför blef

det en lång stund alldeles tyst.

Nu hördes flöjter och tam-tam inifrån slottsträdgårdens

murar, bakom hvilka ingen otrogen får sätta sin fot. Det

blef ingen rörelse bland de väntande, men alla ögon vändes

mot den port, mot hvilken från andra sidan musiken hördes

närma sig. Det var SurreV-Humayouns heliga tåg, som när-
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made sig — karavanen, som kalifen en gång om året sän-

der med skänker till Mekka.

Vi kunna mellan träden endast skymta huru den lång-

samt företrädd af musik skrider ut genom porten, vi kunna

öfver mängdens hufvud se kamelernas pucklar och fjäder-

buskarne på deras baldakiner guppa upp och ned, men vi

dröja kvar på vår reserverade plats, ty vi veta att tåget skall

vända och komma alldeles bredvid oss.

Och det kommer. Först militär med musik, så en af-

delning barfotade arabiska fäktare. Högt öfver sina hufvud

bära de sin scheik, som stöder sig på höga röda stänger

af två mans höjd.

Vi veta att sultanen sitter i fönstret bakom oss i för-

sta våningen; vi kunna icke se honom, men på de djupa

bugningarne nedanför oss och militärens honnörer kunna vi

märka det. Nu måste han hafva gjort ett tecken, ty kara-

vanen stannar plötsligt och dess förtrupp bildar framför oss

en halfcirkel.

Två af araberna springa fram. Sina öfverkläder hafva

de kastat och stå nu halfnakna. Man räcker dem hvar sitt

kort svärd och en liten rund sköld. De salutera ödmjukt

själfhärskaren bakom oss (Morituri te salutant!) och hugga

så löst på hvarandra. Hur skild är icke denna fäktning mot

européernas lugna, tunga konst. Som vilda pantrar störta

de mot hvarandra, göra språng i luften och krypa därpå

tillsammans som bollar. Hvarje hugg fångas i ett doft klin-

gande af motståndarens kopparsköld. En misslyckad parad

och ett människohufvud skulle rulla framför våra fötter.

Sultanen måste åter hafva gjort ett tecken, ty plötsligt

höra de upp, buga sig till jorden och försvinna baklänges
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i massan, som åter formar sig till ett sakta framglidande

tåg.

Nu komma höga ämbetsmän och främst bland dessa

karavanens ledare, den reslige Djémi pascha, som på en

sammetsdyna bär det i en guldkapsel inneslutna bref, som

kalifen sänder emiren af Mekka.

Nickande med sina långa halsar, sorglöst idisslande och

med stora, liknöjda ögon seende sig omkring, komma nu

kamelerna med vaggande steg. Kameler af alla storlekar,

alla färger. På ryggarne bära de baldakiner, glänsande af

guld och silfverbroderier och med vippande strutsfjädrar.

Den första bär på sin rygg den dyrbara matta, som under

det kommande året skall hvila öfver profetens graf; några

bära endast sin egen puckel, som prydligt sticker upp ur

ett hål på det glittrande sadeltäcket. Efter kamelerna komma

mulorna, trettiofem till antalet, lastade med af purpurhyen-

den täckta säckar, enligt hvad som påstås fyllda med silfver-

mynt, och sist prästerna, som nu äro till häst.

Tåget skrider långsamt förbi och försvinner ned i bac-

kens krökning på sin långa färd öfver Bosporens vatten,

öfver berg och strida floder, genom ökensanden hän mot

Islams fjärran sofvande helgedom.
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XXIV.

Och så länge ramadan står på, dansa hamalerna- om

kvällarne. Dessa kurdiska bärare, högresta, axelbreda, med

kortklippt hår och ofantliga nacksenor, klädda i svartbro-

derade jackor med ett skarlakansrödt eller brokigt band om

midjan, som om dagen på sin starka rygg, framåtlutade till

rät vinkel bära öfver en läderdyna lagda bördor, som borde

kunna knäcka en oxes rygg, dansa nu, tysta och allvarliga

med en mjukhet och grandezza, som kommer oss klumpiga

nordbor att häpna.

Vi stiga in på kafét för att se dem på nära håll. Rum-

met är lågt i taket, dåligt upplyst af osande hänglampor,

längs väggarne löpa madrasserade bänkar; i fonden står di-

sken med skinande mässingskärl. Vi krypa upp i soffhörnet

och en gosse ställer framför oss på en halmstol tvenne

kaffekoppar och en liten mässingsskål, i hvilken ligga några

glödande träkol för tändandet af våra cigarretter.

Och hamalerna dansa, hand i hand, en stor tät spiral,

som i sexdubbla leder vaggar fram och tillbaka. De hålla

hvarandra om tummarne, än lyfta de armarne och taga ett

steg först åt ena så åt andra sidan i takt till säckpipans

hesa låt och flöjtpipans hvissling; än krypa de ihop, då an-

föraren ger ett tecken med sin från den gråa fezen lösta duk.

Då och då springer någon af de kringsittande åskådarne

upp och tar plats i ledet. Musikanterna blåsa, högtidligt

allvarsamma. Kring sina fezer bära de med vax fastade
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mynt — publikens frivilliga bidrag. Öfver intet anlete gli-

der ett leende, alla muskler i de dansandes svettdrypande

anleten äro spända i våldsam energi, och allvarsamma äro

de blickar, som från soffans dunkel riktas mot rörelsernas

stigande och fallande rytm.

Hvar har jag förr sett denna dans eller åtminstone en

liknande? Hvar har jag förr sett en långdans sakta vagga

vid en säckpipas monotona ackompanjemang? Jo, det var

en kväll mellan Pyrenéerna. Ärfde nordspanjorerna denna

dans från de gamla morerna, eller huru kan likheten mellan

katalonernas fantastiska "zardanas" och de kurdiska hama-

lernas dans en natt i Stambuls Ramazan på ett tillfreds-

ställande sätt förklaras?
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XXV.

Utanför Mohammed Eröfrarens moské, där kamelerna

hålla med sina bördor, och där brokiga flickungar liksom

flaxande fåglar stoja på trappan, stodo tvenne likkistor på

hvar sin bår midt på gatan. Folkvimlet brusade förbi, men

ingen blick dröjde vid kistorna, som höljda af lysande väf-

nader, gjorde ett nästan festligt intryck.

Vi fördjupade oss i fruktmarknaden på torget utanför.

Ingenstans i Stambul finner man härligare frukter. Granat-

äpplen blossade på borden, korgar fyllda med drufvor eller

nötter spärrade, hvart man gick, vägen, och hängande ned

från ståndens tak lyste de färska dadlarnes gula knippen.

Vi fyllde våra fickor med nötter och äpplen för att utanför

stadsmuren, där tattare och annat pack hålla till som näss-

lorna utanför trädgårdsgrinden, titta på de vackra zigenar-

flickornas magdans.

Men däraf blef intet. Ty efter att en timme eller

mer hafva irrat vilse bland kvarteren, som slutta ned mot

Gyllene Hornet, stötte vi plötsligt i ett gathörn på ett be-

grafningståg. Det var samma båda kistor, som vi föi^ut sett

stå utanför moskén; vi kunde godt känna igen dem på de

dok, hvari de voro höljda.

Tåget kom allt närmare i raskt tempo, nästan i språng-

marsch. Från alla håll rusade folk till; alla ville bära ett

stycke. Kistorna buros högt på stöttor, som hvilade på

männens axlar. Hvarje mötande på gatan bytte som efter

6
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tyst öfverenskommelse med någon af bärarne, som villigt

lämnade plats för att därefter återgå till sin sysselsättning

eller återtaga sin afbrutna vandring. Så hastigt och med

sådan precision gingo ombytena, att kistan tycktes sväfva

i luften. Tåget gick i riktning mot Adrianopelporten; det

var tydligt, att färden gällde de stora grafplatserna vid Eyub.

Vi kastade oss upp i en vagn och följde efter. Tåget

gled med samma hastiga fart som förut ut genom porten

och tog af till höger. Där delade det sig i tvenne. Vi

följde på måfå den afdelning, som tog af till vänster. Ifrån

att i sin helhet hafva räknat ett femtiotal deltagare, min-

skades det allt längre vi kommo från staden; till slut bestod

det endast af ett tjugotal personer. Sist gingo tvenne mollor

hand i hand. Den ene var en högrest kämpagestalt med

öppna och rena anletsdrag; han var klädd i en kamelbrun

lifrock med kapuschong, som hängde långt ned på ryggen;

den andre var en liten gubbe i fotsid kaftan, sydd af ett

hvitt med rosagirlander broderadt bomullstyg. Han såg fattig

och betryckt ut, och hufvudet med sitt fårade och slätrakade

ansikte var sänkt.

Nu slog processionen af från vägen och in mellan cy-

presserna. Tåget stannade och kistan nedsattes på marken.

De granna dukarne togos af och vecklades tillsammans;

locket öppnades, och det i ett hvitt lakan invecklade liket

lyftes upp. Vid grafvens öppning, som på något afstånd

icke tycktes större än en brunnslucka, ställde sig den hög-

resta mollan, som vi nyss observerat; han tycktes föra hög-

sta kommandot. Vi sökte komma närmare, och då föll hans

blick på oss. I stället för att visa oss bort, som vi väntat,

vinkade han oss närmare med en gest, värdig en furste eller
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en spansk tiggare. Jag ställde mig bredvid honom och kunde

nu se ned i grafven.

Det fyrkantiga hålet var öppnadt öfver grafvens hufvud-

ända. Väggarne och golfvet därnere voro klädda med stora

hällar af täljsten; grafven själf sträckte sig fram under våra

fötter. Nedifrån djupet hördes en röst; det var dödgräf-

varen, som klädd i hvit fez nu ropade att allt var i ordning.

På golfvet i grafven hade han utbredt en gul halm-

matta, en sådan, som sommartiden betäcker golfvet i hvarje

moské. Nu sänktes liket ned. Dödgräfvaren mottog det i

sina armar och lade det tillrätta i grafven med hufvudet

stödt mot väggen. Mattan uppveks omkring den dödes axlar

och under densamma lades jord, så att liket icke skulle glida

ur ställningen. Därpå löste han från den dödes midja det

broderade skärp, som varit lindadt däromkring, och kastade

det upp, löste så det snöre, som ofvan likets hufvud sam-

manbundit svepningen, och steg upp. Så täcktes hålet med

några flata stenar, en hvar af deltagarne grep en spade, och

på mindre än två minuter var en kulle skottad öfver grafven.

"Det var min syster", sade den högreste mollan, vänd

till oss, "och han därborta var hennes man", tillade han

och pekade på den lille gubben i den broderade kaftanen.

Vi ämnade gå, men med en handrörelse bjöd han oss

stanna. Långsamt gick han öfver grafven och satte sig strax

ofvanför dess hufvudända, liksom den döda vändande an-

siktet mot Mekka. Alla de öfriga af följet satte sig liksom

han på huk mellan cypresserna och grafvårdarne; själfva

slogo vi oss ned på en kullfallen grafsten och väntade hvad

komma skulle.

Det var ljudlöst tyst; ingen rörde sig ur fläcken. Nedan-
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för oss sträckte sig stadsmuren, och mot den opalfärgade

himlen aftecknade sig Stambuls mörka hus och ljusa, spet-

siga minareter; nedanför till vänster syntes en smal strimma

af Gyllene Hornet.

Med ens började den dödas broder att sakta vagga och

därpå att sjunga; då han slutat fortsatte änklingen. Tvåan-

dra präster, som tagit plats bredvid de öfriga så att de alla

bildade en fyrkant, stämde in i sången. Med händerna lyf-

tade mot himlen lyssnade menigheten.

Åter en stunds tystnad, så läste den första prästen en

längre bön ("sura"), förde händerna ett ögonblick till tin-

ningarne, och gudstjänsten var förbi.

Den, som först reste sig, var en ung man, synbarligen

en anhörig. Han bar ett knyte med småmynt och delade

nu ut arfvode till de båda främmande prästerna, dödgräf-

varen och andra tjänande bröder; resten af innehållet dela-

des ut bland tiggarne, som längs vägkanten bildade häck.

Vi letade efter presten för att säga honom farväl, men

sågo nu, att han ensam återvändt till grafven. Han stod

där hög och rak som en staty, den hvita bindeln kring hans

panna lyste mot kvällshimlen. Han bad med halfhög röst;

flere gånger kunde jag tydligt uppfatta ordet "Fätima"; ej

ett uttryck i de vackra anletsdragen, som tycktes gjutna i

mörk brons, förrådde de känslor, som antagligen snyftade

inom hans bröst.

Då han slutat, blef han oss varse.

"Det är slut, nu sofver hon", sade han, lade handen

under kinden och pekade ned mot grafven som för att för-

klara sina ord. Därpå gick han långsamt därifrån utan att

vända på hufvudet.
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Muhammedanen sörjer icke som vi sina i<äras bortgång,

ty för honom är grafven endast porten till saligheten. Den

bullrande västerländingen, som uppfunnit skrattet, men hvars

gudstjänst är en sorgefest, säger: "Af jord är du kommen,

jord skall du åter vara"; den allvarsamme och trumpne öster-

ländingen, i hvars glada himmel sköna och eldiga kvinnor

bida mellan porlande springbrunnar, säger däremot: "Af

Allah är du kommen, till Allah skall du åter gå".

Dagen därpå kom jag att berätta för Rachid min upp-

lefvelse bland Eyubs grafvar, och han sade:

— Den omständigheten, att du så helt oantastad och

till och med vänligt mottagen fått på så nära håll betrakta

grafsättningen, är något tämligen ovanligt, ty vi se icke

gärna, att en kristen betraktar våra religiösa akter; vi känna

på oss, att hans nyfikenhet är blottad på sympati. Men
hvad som förvånar mig mera är att prästen tillät dig stanna

då han, sedan de andra aftågat, ensam gick fram till graf-

ven och förrättade hvad du kallar en bön. Hvad han då

talar får nämligen icke uppfattas af något mänskligt öra,

icke ens af en troendes. Ordet "Fätima", som hördes, var

den dödas namn; han bad ingen bön utan talade till henne,

hvars namn han åkallade, och gaf henne goda råd om huru

hon på den yttersta dagen skall ställa sina svar till den

ende guden.

Hvad beträffar att liket uttogs ur kistan före grafsätt-

ningen, visar detta endast att den dödas familj var fattig.

För besparings skull hyr småfolket sina kistor; det finnes

i Stambul sådana, i hvilka tusental döda blifvit burna till

grafven.
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XXVI.

Då jag häromdagen i kaik gled nedför Gyllene Hornet

i riktning mot Eyub, mötte jag en båt, i hvilkens akter

sutto tvenne män, som jag förut sett i en annan omgifning.

Den ene var en medelålders, mörkskäggig scheik i svart och

hvit turban; den andre en jättestor neger 1 majorsuniform

med en hel rad af ordnar på bröstet. De stirrade båda

tigande framför sig, och ehuru våra kaiker snuddade mot

hvarandra, gledo dock icke deras blickar åt sidan. Den

ene var de tjutande dervischernas scheik från Skutari, och

officeren vid hans sida var den mest fanatiske af hans präster.

Och medan kaiken gled allt längre bort, tills de båda

männens hufvud icke längre kunde urskiljas, stod allt åter

tydligt för mig — rummet, färgerna, stönet, och åter greps

jag af samma underliga beklämning.

Ett mörkt, lågt rum med gallerier på sidorna. Till

höger ett kor, fyldt af stora sarkofager. Dämpadt af och

sugande färg ur de tunna gardinerna faller dagern ned öfver

kistornas gröna kläde och kommer hela koret att se ut som

stode det under vatten och vore öfverväxt med alger.

1 fonden af tempelrummet sitter scheiken i blåsvarta

skägget med benen i kors på en hud. Bakom honom är

en stor nisch, fullsatt med tortyrredskap; stora kulor, som

äro fullsatta med järnkedjor och en lång pik, afsedd att ge-

nomborrande armen vridas så snabbt omkring, att den i

toppen fastade kulans kedjor breda ut sig af farten. Från
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taket hänga strutsägg, på väggarne tamburiner och gröna

taflor med gyllenpräntade språk ur koranen.

Med ansiktena vända mot den sittande scheiken står

framför honom i rummets andra ända en rad dervischer —
bland dem den jättelike negern —•, alla i mörka mantia

och med sektens gråa af svarta band omlindade turban.

Vaggande än fram och än åt sidan sjunga de en "sura".

Gallerierna äro fullsatta af åskådare ur alla åldrar,

gubbar, gummor och barn. Gång på gång inbäras sjuka,

som nedläggas på golfvet vid sidan af scheiken.

Ändtligen tystnar den enformiga sången, och scheiken

reser sig. Kommen midt i rummet aflyfter han sin turban,

kysser den och utbyter den så mot en hvit kalott, kring

hvilken han med utsökt elegans virar en svart bindel, som

öfver hjässan bildar ett kors. Nu byta äfven de öfriga der-

vischerna ut sina turbaner mot hvita kalotter, och fällande

sina mantlar stå de så i fotsida, hvita skjortor; negerns

sammanhålles af ett skärp med ett ofantligt spänne af agat.

Nu börja dervischerna att med armarne i sidan, våldsamt

vridande sig till höger och vänster och slängande med huf-

vudet, utstöta en besvärjelseform. Hvad den innebär vet

jag icke, men för mina öron låter den: "Ha' helan ha'

Allah, ha' helan ha' Allah!" — om och om igen allt vil-

dare, allt besinningslösare, till dess fradgan står dem om
munnen och ögonen lysa röda som af bristande blodkärl.

Under allt detta har en dansande dervisch, som förut en

stund suttit som åskådare, trädt fram midt i rummet, där

hopkrupna på hudar några pukslagare dunka på sina skinn.

Nu fäller han sin kappa, stryker tofflorna af sina fötter, ut-

breder armarne och snurrar rundt med svindlande hastighet.
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sig, kan icke längre frambringa artikulerade läten; då han,

fortfarande slängande på kroppen, drager efter andan, höres

ett hest rosslande som af en stönande tjur, och då han åter

utstöter luften, liknar hans ramande björnens.

Midt i rummet står dervischen. Utan att ett ögonblick

ändra uttrycket i sitt ansikte markerar han takten med fotens

gröna toffel.

Då höres en plötslig och häftig duns. En af de tju-

tande dervischerna har störtat framstupa till golfvet. Han

sparkar med benen som i spasmer; som en dödligt sårad

till marken fallen fågel hoppar han under ropet "Allah" upp

och ned, hvarje gång slående ansiktet mot golfvet. Schei-

kens uttryck är fortfarande oförändradt; lika inåtvänd, lika

outgrundlig hans blick.

Nu ger scheiken ett tecken med handen; dansen af-

stannar, de tjutande dervischerna sjunka ned till marken.

Därpå återtager han sin plats på fallen med benen i kors.

En tjänande broder nalkas med en vattenflaska. Uttalande

besvärjelser blåser han därpå trenne gånger ned i vattnet,

som därpå bjudes de sjuka. De krymplingar och lidande,

som icke själfva kunna gå, bäras fram till scheiken och läg-

gas framför honom tätt bredvid hvarandra i en lång rad

med ansiktena mot jorden, gubbar och barn. Scheiken reser

sig och stödd på tvenne dervischer går han öfver dem, sät-

tande foten på deras rygg eller i deras knäveck. Hans läp-

par röra sig till bön, blicken stirrar inåtvänd, sorgsen och

full af mildhet.
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XXVII.

Ombord på "Vautour". Kommendantens matsal, lagom

för fyra, och flera äro vi icke heller. M. Cilliére, Frank-

rikes charmante konsul, sekonden, värden och jag.

— Har ni varit i Sverige, kommendant?

Pierre Loti ser upp från sin tallrik.

— Jo, en gång — i tjugo minuter. Men jag ville gärna

komma dit igen.

— Jag vet icke om jag skulle önska det.

— Såå. Det var ärligt. Och hvarför inte?

— Jo, därför att en skildring af eder skulle otvifvel-

aktigt öka turistströmmen.

Den ståtlige betjänten i gul väst och hvita knästrumpor

slog i glasen.

— Aha, jag förstår hvad ni menar. Turisternas guld

är dyrköpt nog. Jag tror att ni har rätt. Jag har mer än

en gång erfarit något liknande.

Det finnes två trakter af mitt land, som jag i särskild

grad hållit af. Den ena är den del af Normandiet, dit jag

förlagt händelsen i Pécheurs d'lslande, den andra är den by

vid Biscayabukten, där historien om Ramuntcho kommit till.

Båda dessa stycken Frankrike ha, tack vare mina böcker,

blifvit förstörda, förlorat sin fysionomi. De ha blifvit vall-

färdsorter för turister. I den lilla byn i Normandie visar

värdshusvärden det skrifbord, där jag arbetade, och han har
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blifvit förmögen. Men den gamla förnöjsamheten, enkel-

heten, ja, charmen hos folket själf har gått förlorad . . .

Det blef en paus. Kommendantens långhåriga persiska

katt hade ljudlöst kommit in och riktade upp mot sin herre

tvenne stora, bedjande ögon, af hvilka det ena var hvitt och

det andra blått. Det var den celebra "Belkis", som döpt af

Coquelin Cadet i dopet undfått drottningens af Saba namn.
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XXVIII.

Längs takgesimserna på Dolmabagtsche och Tschere-

gan, där den fångne exsultanen dväljes, sitta komoranerna

lättjefullt uppradade, på afstånd liknande champagnebuteljer;

en och annan af dem håller den ena eller båda vingarne

orörligt uppspända och tyckes då snarare likna en heraldisk

örn, uppsatt till prydnad. Då och då lyfter en enstaka fågel

eller en mindre flock, susar vågrätt och tungt genom luften

för att därpå slå ned i vattnet.

Stormakternas stationärer ligga förtöjda vid sina bojar

och gunga paralelt. Matroserna ha hängt upp sina skjortor

på tork. Therapia-båten frustar förbi mig, där jag sitter och

fantiserar i kaiken. Aktern är afspärrad till "haremlik"; un-

der soltältet, som fladdrar åt sidan, kan jag se de i svart

siden höljda turkinnorna röka cigarretter.

Jag lät roddaren föra mig helt nära stranden, ty jag

önskade taga några snapshots af de hvita palatsen, som i

präktigt ljus lågo utefter kajen som oerhörda kuber af hafs-

skum. Jag befann mig på hemvägen, kaiken strök redan

tätt utanför Tcheregan, då med ens den gamle roddaren

gaf till ett varningsrop; i detsamma susade en stor sten

från land förbi mitt hufvud och föll ned i vattnet på

andra sidan kaiken. Jag vände blicken mot land och såg

där en soldat, som betraktade mig med ett hånfullt skratt.

Det var tydligen han, som. kastat stenen. Längre bort stodo

eller lågo andra soldater bredvid sina kopplade gevär, me-
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dan vaktposterna stodo orörliga vid sina skyllerkurar. Alla

betraktade mig leende; icke ett ord tycktes höjas till ogil-

lande af dettasätt att bemöta en oskyldig förbipasserande.

Jag kände hur bloden rusade till hufvudet, och huru

jag greps af vrede. Lyckligtvis hade jag ingen revolver.

Roddaren påskyndade farten och vi aflägsnade oss från det

farliga stället. Jag tog upp klockan för att bestämma tid-

punkten. Hvad jag hade att göra var naturligtvis att, med-

förande roddaren som vittne, göra anmälan i högvakten och

få attentatsmannen vederbörligen näpst.

Hvarför kastade han stenen? Var det därför att jag hade

en kamera i knät, eller endast därför att jag var europé?

Ju mer jag ansträngde min hjärna med att förstå detta,

dess tydligare blef det mig, att det hela endast varit en

kanske impulsiv yttring af det hat, som Hassan innerst inne

bär till européen. Och hvarför skulle han icke hata honom?

Hvarför hatar trädgårdssångaren den klumpiga och fula grå-

sparfven, som i flockar objuden kommer in på hans lugna

område, och knuffande, pockande uttränger honom, rubbar

honom ur hans vanor och förstör trefnåden?

Kaikan lade till vid Tophane, och jag steg ur. Den

brunbarkade roddaren, som jag på måfå tagit ur myllret vid

Galatabron, steg ur för att följa mig till högvakten. Men

jag gaf honom drickspengar och lät honom gå utan att fråga

efter hans namn. Jag var ej längre förbittrad på soldaten.

Men en dumbom var han, det är säkert, ty det var ju nära

att han krossat skallen på en af sina få frankiska vänner.
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XXIX.

Sedan sultanen Abd-ul-Medschid, den nuvarande kaiifens

fader, med sitt lysande följe drog på allvar bort ur seraljens

lustgårdar till sitt prunkande slott Dolmabagtsche på andra

sidan vattnet, står seraljen öde. Den sista rosenbusken har

för länge sedan sett de fälda kronbladen segla bort öfver

dammarnes mörka spegel, och öfver trädgårdarne, där förr

påfåglar lyste och papegojerna pladdrade, hvissla de bruna

tornfalkarne, som varsla om undergång. Borta äro odali-

skerna, som med breda guldband öfver den smala fotens

vrist fordom med sin lätta dans skingrade härskarens svår-

mod, där han med handen på dolkfästet satt med korslagda

ben i divanens hörn — nej, icke borta, ty några finnas ännu

kvar, men de äro nu rynkiga och orkeslösa gummor, lef-

vande härute på nåder i en gallerförsedd asyl.

Främlingen, som i våra dagar vill besöka seraljen, kom-

mer, om han saknar rekommendationer, endast in på dess

förgård, men denna är i och för sig märklig nog. Ty här

har för första gången i Islams historia Greklands landsflyk-

tige gamla gudar funnit en fristad. Det är den nuvarande

sultanen, som på initiativ af Hamdi Bey här grundat ett

museum, som fast än föga mer än tio år gammalt, inne-

sluter en af världens märkligaste samlingar.

Men äger man det kejserliga sesamordet öppnas porten

till den inre förgården, janitscharernas gård, under hvars för-

vu.xna plataner de så många gånger ropat efter en miss-
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haglig paschas blod — rop, som icke tystats förr än ett

afhugget hufvud stuckits spetsadt ut ur Bab-i-Humagun-tor-

net därborta ocii vi sätta foten på den sten, där fordom

hvarje besökande, hur hög han än varit, måst stiga af sin

häst. Där står ännu en bänk af trä, där ambassadörerna

i långa förödmjukande timmar måst vänta på företräde. Men

ostörda fortsätta vi under en allé af svarta cypresser in ge-

nom "Lycksalighetens port", hvilken fordom vaktades af

hvita ennucker.

Förbi kiosken, där fordom sultanen genom ett galler

skild från yttervärlden utan att själf låta sig ses gaf audi-

enser från sin divanlika af hästsvansar och juveler smyckade

tron, och förbi biblioteket med dess tusen manuskripter

styra vi kosan till målet för vår vandring — sultanens skatt-

kammare. Vi kunna märka, att vi äro väntade, ty under

arkaden framför den fajansklädda fasaden står skattmästaren

själf och i en vinkel med porten som spets står i leder

med händerna på bröstet ett trettiotal satelliter i svarta

stambuliner. Han hälsar seriöst — den mjuka, muhammed-

anska hälsningen med handen, som symboliskt betecknar

huru man af ödmjukhet tager af jordens stoft och strör det

öfver sitt bröst och sitt hufvud — , bryter inseglet på låset,

drager bommarne från dörren och vi stiga in — vederbör-

ligen bevakade af de trettio.

Tre ej allt för stora salar, den ena innanför den an-

dra; glasskåp längs väggarne och gallerier.

Det råder en halfdager därinne. Men ur skåp och mon-

trer glittrar det och glimmar. De få strålarne af dagsljuset,

som tränga in, bryta sig i ädelstenarnes fasetter. Skålar

fyllda med turkoser, topaser, amaryller och rubiner, kanske
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en gång ur de fyrtio röfvarnes grotta hämtade af Ali Baba;

sablar, dolkar med fästen öfverströdda af juveler; vaser af

guld, jaspis eller onyx, tscibukspetsar af kostbart arbete; —
där borta uppbära fyra pelare af guld ett stycke himmel,

från hvilken nedhänger en ofantlig smaragd, se där en sadel

liksom sömmad af äkta pärlor och midt i detta vimmel en

tron, som röfvats från en persisk shah, och som är en enda

mosaik af pärlor, smaragder och rubiner. Men mellan allt

detta underbara, där tanken lockas tillbaka till halfförglömda

sagor ur Tusen och en natt eller till Salomos och Sardana-

pals härlighet, sticka här och där fram föremål, som åter-

föra tankarne till verkligheten — det är modärna galanteri-

artiklar, speldosor och västerländska ur, som här råkat hamna

i så utsökt sällskap.

1 den innersta salen stå längs väggarne bakom glas-

väggarne en sällsam rad fantastiska gestalter. Det ar de

döda sultanerna, eller rättare sagdt deras kläder och vapen,

uppsatta på mannekänger. Tätt bredvid hvarandra stå fan-

tomerna, en lång rad tigande skuggor af forna ägare till

dessa skatter, från hvilka de tomhändta måst gå bort. 1

hvarje gördel glimmar en dolk, den ena dyrbarare än den

andra; hvarje figur uppbär en hvit turban bärande en agraff

— alla skillda till form och storlek. Och medan det allt-

mer börjar skymma, tyckas de döda sultanerna få lif. Var

det icke som om Mohammed Eröfraren varnande skakade

sin jätteturban och som om den mördade Selim lade

handen på dolkfästet? Men underligt vore det icke heller,

om deras spöken förtörnades, då dessa kalifer, som i lifs-

tiden endast bakom gallret därute i tronkiosken mottogo den

främmande ambassadören för att icke besudlas af den otrogne
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hundens blickar, nu likt uppstoppade vilda djur förevisas i

ett skåp?

Det rasslar i de fallna platanbladen, då vi genom seral-

jens gårdar styra våra steg ned mot vattnet. Därnere väntar

oss en kaik, rodd af tio man. Det är sultanens roddare och

de föra oss från den döda seraljen genom hvirflarne och

mellan långa led af sträckande dragoman-alkor till Bejlerbej,

ädelstenen bland padischans palats, där det speglar sin glän-

sande hvithet i Bosporens södra vatten.

Men kalifens förnämsta skattkammare fingo vi ändock

icke se. Den heter Chirkdi-cherif odasi — den heliga man-

telns sal — och ligger också den inom seraljens murar.

Ty för att få se den måste man själf vara en af Islams folk.

Där gömmes profetens egen mantel, som sultanen själf en

gång om året lyfter upp ur sitt skrin och med högstegen

hand afborstar, där hänga profetens och de första kalifernas

svärd, och där förvaras, infattad i guld, Johannes Döparens

magra arm, som en gång öfver Kristi hufvud lyfte musslan

med Jordanens vatten.
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XXX.

Om också Louvren äger sin Afrodite, Kapitolium sin

Zeus och Olympia sin Apolio, kan kanske när allt kommer

omkring sultanens museum i seraljen vara ännu stoltare, ty

det rymmer inom sina murar Alexandersarkofagen. Om verk-

ligen halfguden själf hvilat i densamma, därom tvista de lärde,

men har den icke varit hans, torde förlusten varit Alexanders.

Den bär någonstans en inskrift, orden " Blott för honom!"

och det är dessa, som vållat gissningen och namnet. De

underbara reliefer, som i pentelisk marmor smycka sidorna,

hänföra sig synbarligen till Alexanders lif, och hans egen

raka profil skönjes tydligt under en af ryttarnes hjälmbuskar.

Men enligt historien hvilar Alexander i staden, som bär hans

namn, och sarkofagen är funnen för sju år sedan i SaVda

— det gamla Sidon — , och därför kan den icke hafva varit

Alexanders. Men att den ursprungligen afsetts för honom,

men kommit att genom årtusenden hysa någon annans stoft,

detta vore ju icke märkvärdigare än att t. ex. den bohus-

ländske sjöröfvaren Gatenhjelm sedan snart två århundraden

sofver lugnt i en dansk konungs marmorkista.

Tre skilda konstnärer hafva skapat Alexandersarkofagen,

så vida icke det varit en enda konstnär, som i sig förenat

de trenne: arkitekten, skulptören och målaren. Den är rest

i enkla, stora linjer; från det brutna, fasetterade taket stirra

dödens stela medusahufvud, medan längs sidorna lifvet brusar

i reliefernas gestalter, hvilkas muskler spännas i raseriets

7
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vildhet, hästarne stegra sig, spjuten stinga, de döende vrida

sig på marken, hjälmar krossas och svärd bräckas, eller rusar

lejonet upp och biter sig fast i hästens bringa, medan den

sårade hjorten flyr. Det är ett vimmel och ett lif rundt om-

kring detta åt döden vigda rum, ett tummel och ett ras,

medryckande och förlänande en spänning, som endast ett

äkta drama förmår.

Men var det icke för Alexander, för hvem var då denna

sarkofag bestämd, detta sannskyldiga mästerverk, där mar-

morn undfått det lefvande lifvet? Se där en fråga, som väl

aldrig blir besvarad. Den döde har tagit sin hemlighet med

sig. Må han slumra i ro, där han ligger, kanhända i Sidon,

utkastad ur sin kista likt snigeln ur en purpursnäcka. Han

blef ändock lyckligare än ägaren till närmaste sarkofag, som

nu till allmänhetens beskådande ligger där strax bredvid och

grinar med tänderna i en glasmonter, ehuru han på sin ur

ett enda väldigt bassaltstycke huggna kista i kilskrift inhuggit

dessa ord:

"Hvem du än är, stör icke min ro! 1 min kista skall

du icke finna någon skatt. Stör icke min eviga sömn. För-

bannad vare du då i evighet!"
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XXXI.

27 Februari 1904.

Courban-Bairam. Detta ord klingar för turken som en

fanfar, som gnäggningen af hvita hästar — det innebär för

honom fest och jubel. Courban-Bairam är namnet på den

praktfulla blomma, som en gång om året öppnar sig under

Islams halfmåne — en fest, där österlandet triumferar öfver

västerns inflytande och där den argaste reformturk med eller

mot sin vilja blir oriental. Ramadan är förbi, fastetiden är

till ända. Karagheuz är nedstoppad i sin låda till nästa år,

men innan allt är förbi och Profetens folk återsjunker i sin

sorglösa ro, kulminerar det hela i en enda knalieffekt, en

kalifens apoteos — Courban-Bairam.

Högt uppe under taket af Dolma Bagtsches ofantliga

tronsal finnes en liten estrad; från den svindlande höjden

bli människorna därnere små som schackpjäser. Det är här

som vi tidigt på morgonen, klockan är knappast mer än 7

— man måste infinna sig i god tid, innan vägarne från

Yildiz afspärras med militärhäck — sitta uppflugna, osyn-

liga nedifrån salen.

Klockan blir nära 8 innan soldaternas lefverop utan-

före säga oss att sultanen kommer. Och genom ett fönster

i en korridor kunna vi se tåget nalkas. I ekipaget, förspändt

ä la Doumont, sitter sultanen allvarsam, bakåtlutad, och

midt emot honom, som alltid vid färden till Selamlik, Riza
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pascha, krigsministern. Kring vagnen marskalker, generaler,

hoffolk och vakten.

Vagnen stannar utanför porten, där en långhårig, hvit

bagge, stor som en ponny, blomstersmyckad och med en

spegel mellan hornen, ledes fram i ett gyllene band. Från

en tallrik af guld, som räckes honom, tar sultanen en knif

och berör därmed lätt halsen af djuret, som därefter bort-

föres.

Sultanens höga vakt har trädt in och ställt sig i ett led

bakom den låga, divanliknande tronen i salens kortända.

En oafbruten rad af paschor och höga ämbetsmän tågar in

i salen och ställer upp sig längs väggarne; hundraden efter

hundraden af gråhårsmän i svarta uniformer, öfverlastade

med guldbroderier och dekorationer; midt i salen står Ibra-

him Bey, öfverceremonimästaren, med en staf i handen.

Han är regissören i detta glansfulla skådespel, till hvilket

ingen opera i världen kan uppvisa ett motstycke.

Musiken stämmer upp Hamidijé-marschen. Sultanen

träder in.

Midt i all denna lysande prakt, mellan dessa till jorden

sig bugande leder träder han in i sin enkla, mörka soldat-

kappa utan en prydnad och sätter sig på tronen. En efter

en träda dignitärerna fram. Hunna framför tronen buga de

, sig trenne gånger till jorden, nalkas därefter härskaren och

kyssa nedersta fliken af hans kappa. Den förste, som när-

mar sig, är Ferid pascha, storviziren, ett högväxt gråskägg

med nobelt utseende, och därnäst Said pascha — hans före-

trädare — , så ministrarne, marskalkarne och generalerna.

Men det är blott de högsta af dessa, som få kyssa sulta-
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nens kappa; de öfriga få nöja sig med att trycka sina läppar

mot ett långt bredt skärp, som sitter fästadt vid tronen

och uppbäres af en fältmarskalk.

Efter militären komma de civila staterna och kårerna.

Från olika hörn går raden af de hyllande i vinkel fram mot

tronen och så baklänges mot ett annat hörn af salen. Så

oafbrutet går det hela, utan ett enda mankemang, att ingen

trängsel förspörjes, icke ett ögonblick uppstår tomrum. Så

stor är mängden af ämbetsmän, att hela två timmar åtgå,

innan de alla hunnit defilera.

Plötsligt tystnar musiken. Det stora ögonblicket är inne.

Scheik-ul-Islam — öfversteprästen — inträder. Han är en

hög gestalt, klädd i hvitt, kring pannan bär han lindadt en

gyllene bindel, som faller ned på ryggen. Han nalkas sul-

tanen, kysser hans mantelfåll, och tager några steg tillbaka.

Sultanen reser sig. Båda stå de orörliga framför hvarandra

med högt lyftade händer. Genom rummet brusar ulémas —
prästernas — högtidliga sång.

Då Scheik-ul-Islam långsamt dragit sig tillbaka och sul-

tanen återtagit sin plats på tronen, komma prästerna in med

hvita bindlar med gyllene band om pannan, i mantlar, gröna,

violetta eller gråa. Och sedan den långa raden ändtligen de-

filerat, reser sig sultanen och går.

Men utanföre börja kanonerna spela. Nu står glädjen

högt i sky. Hvar man går ser man festligt utstyrda baggar

ledas genom gatorna afsedda till föräring åt vännerna. Ma-

jestätet själf skänker i dag bort sådana i tusental. 1 Stambul

krälar det som i en myrstack och i Péra stöter man för

hvart annat steg emot ennucker, som med flaxande rock-
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skört skynda i väg med paketer under armen — sötsaker

eller grammofonskifvor. Ty i dag är gäcken lös. 1 dag är

bachshichens — drickspengarnes — förlofvade stund. 1 min-

sta konak är det fest, och så fattig är ingen turk, att han

icke i afton har ett stycke stek på bordet. Lyckliga Bairam!
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XXXII.

Finnes det något folk i Europa, som i främmande om-

gifning aklimatiseras snabbare och säkrare än svensken?

Sällan, ja, nästan aldrig råkar man i utlandet någon utom

Sverige född landsman, som ens hjälpligt förstår sin faders

språk. Det är en nedslående erfarenhet, men man gör den

osvikligt. Det måste finnas en viss egenskap hos vår ras,

ett förbisedt drag i "svenskarnes lynne", som kanske mer

än mycket förklarar, hvarför Sverige ej ens under sin stor-

maktstid kunde grunda några varaktiga kolonier. Det sven-

ska lynnet bär en färg, som allt för hastigt bleknar, det

liknar trädgårdsrosen, som kommen utanför muren blir till

nypon. Men råkar man någon gång långt hemifrån någon

svensk, som huru än långa år och skiftande öden därute

format hans lif, förblifvit äkta svensk, blir man glad och

öfverraskad.

"Lilla Sverige" i Konstantinopel, aldrig går du ur min

tacksamma erinring. Jag ser när som helst min gamle sven-

ske vän sitta i skymningen vid sitt fönster med katten fram-

för sig på bordet. Han ser ut genom rutan, som sitter fyra

våningar högt öfver Péragatan. Öfver Sancta Maria Draperis

klostergård midt emot lyser en slocknande strimma af sun-

det, medan stora svärmar af kajor sträcka förbi på färd till

sin nattkvist i graflundarne kring Euyb. Jag knackar på, och

han reser sig förnöjd, lägger glasögonen på bordet och

sträcker handen emot mig. Dagens arbete är slut, och nu
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hålla vi skymning, medan hans systerdotter ordnar thébrickan.

Hon flyttar åt sidan Stockholms Dagblad och lyfter ned

katten, som med svansen i vädret stryker sig mot hennes

förkläde; "morbror" tänder sin långa prostgårdspipa, och

under théköket fladdra spritlågorna.

Och skymningen faller allt mörkare utanför, kajornas

förbiskymtande leder tätna skriande, och djupt under oss

stämma gatans hundar upp sin ilskna kör.

Men uppe i det lilla rummet är man långt borta från

Stambuls härligheter, man är åter hemma bland de röda

husen i snön. Ty oftast längtar man ju dit, där man icke

är, och då man slutat att längta, är man död.
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